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LLỜỜII  MMỞỞ  ĐĐẦẦUU  
 
Thời gian trôi qua rất nhanh, lần lần mọi người phải 
tiến hóa trong trật tự, đua đòi theo sự tăng trưởng 
của vật chất, cuống cuồng trong sự mệt mỏi để đạt 
đến địa vị và của cải mong muốn, rồi lại bị bịnh hoạn 
và già nua. 
 
Chúng ta mải tô điểm phấn son và bảo thủ địa vị bên 
ngoài mà bỏ quên lãnh vực tâm linh. Hàng ngày kẻ 
sanh người tử, đua nhau tiến theo định luật nhân 
quả của Trời Đất, ngoại cảnh đã tạo cho tâm bất an, 
trí bất minh, không tìm ra lối thoát cho chính mình. 
Mọi người trong chúng ta đều nhận định là vạn sự 
trên đời là không. Chúng ta không biết được từ đâu 
đến đây và sẽ về đâu. Hồn là gì? Xác là gì? Thảy đều 
bất minh, tranh nhau từ việc nhỏ đến việc lớn, rốt 
cuộc rồi cũng phải buông xuôi và ra đi với hai bàn 
tay không. 
 
Pháp lý chủ trương hướng về không để tự thoát khỏi 
nghiệp chướng của nội tâm. Nhóm người thực hành 
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đã và 
đang dấn thân thực hành và ước mong cống hiến cho 
nhân loại một niềm tin để tự thực hành khai triển 
tâm thức của chính mình. 
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Xin quý vị nên bỏ chút thời giờ lưu ý nghe từ câu từ 
chữ để suy nghiệm, thì sẽ có cơ hội hiểu lấy chính 
mình nhiều hơn, vui trong khả năng sẵn có, hướng 
về thanh tịnh sáng suốt mà tu. 
 
Liên Hội Ái Hữu Vô Vi kính bái, 
Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên 
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MMỘỘTT  KKIIẾẾPP  PPHHÙÙ  SSAANNHH  
 
Tôi tên là Lương Sĩ Hằng, sanh năm 1923 đã được 
sống trong cõi phù sanh này trọn 74 năm tròn, dấn 
thân trong thực hành, vượt qua biết bao nhiêu cảnh 
dối trá lường gạt của tình đời đen bạc, từ sự thanh 
nhẹ cho đến sự nặng trược của xác lẫn tâm. Tôi từng 
rơi lụy trong khổ cảnh đau thương tàn phá bởi chiến 
tranh. Tôi cảm thấy sự đau khổ chính mình và của 
người dân vất vả vô cùng, luôn luôn muốn tìm ra sự 
công bình của xã hội và Trời Đất. Từ đó tôi mới cảm 
nhận được nguyên khí của Trời Đất là quan trọng 
nhứt cho cuộc sống. 
 
Tôi vẫn lân la trong lãnh vực tiền, tình, duyên, 
nghiệp qua những thiên cơ biến chuyển như bão lụt 
vô cùng nguy hiểm, nhà tan cửa nát ở miền Trung 
mà tôi đã dự từ lúc ấu thơ. Tôi có cơ hội nhìn thấy 
Bát Tiên bay qua trong lúc cực kì nguy hiểm. Lúc ấy 
tâm thức của tôi quên đi sự lo âu, đói rách sắp xảy 
đến cho cả gia đình chúng tôi. Sau sự chuyển động 
mạnh mẽ của thiên cơ, thì đâu cũng vào đó, mọi 
người chung vui và xây dựng trở lại một cuộc sống 
mới. Từ đấy, tôi bắt đầu tìm đến sự huyền bí của 
Trời Đất, thích nghe kinh kệ trong chùa. Đêm đêm 
chạy chơi và thường ghé nơi tụng niệm của nhiều 
người sắp xếp trong trật tự, đứng ngoài cửa sổ nhìn 
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vào, mê mẩn những lời kinh kệ đã cảm động lòng tôi 
đến muỗi cắn cũng không đập. 
 
Càng ngày càng lớn, tôi càng bơi vào biển động của 
tiền, tình, duyên, nghiệp, chẳng thấy sướng chỉ thấy 
toàn là khổ nhục. Tôi nhớ đến Đức Phật Thích Ca đã 
hành thiền đơn độc, một sự tích đập vào tâm hồn 
của chính tôi, ngày đêm tôi tưởng nhớ đến khổ công 
hành thiền của Ngài. Duyên lành lại đến với tôi là có 
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Ngày 
đêm tôi lo niệm Phật để tự thức, tự giải tất cả những 
sự mê lầm của chính mình từ bao nhiêu năm đã và 
đang sống trong cõi phù sanh này. Dứt khoát dày 
công tu luyện, đêm đêm hành thiền, bất chấp sự 
gian lao và khổ cực, có tiền cũng tu, không tiền vẫn 
tu, mãi cho đến nay tôi vẫn khỏe mạnh và làm việc 
nhiều hơn lúc còn trẻ. Nhờ Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp, nay tôi có thể hiểu được nhiều 
việc trong một lúc mà chẳng lao tâm cực trí, tự cảm 
thấy làm như không làm, nói như không nói, lúc nào 
cũng an yên và thanh nhẹ, khí điển dồi dào trong lúc 
phục vụ bất cứ ở lãnh vực nào. 
 
Ước mong các giới nghe qua những lời phân giải này, 
sẽ ý thức khả năng tin yêu Phật Pháp của chính mình 
mà hành triển thì sẽ có kết quả đồng nhứt như tôi đã 
đạt. Chúng ta sẽ có ánh sáng từ bi tại mặt đất, nhiên 
hậu mới đem lại sự chung vui hòa bình và hạnh phúc 
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cho nhơn loại của quả địa cầu này. Tự động dứt 
khoát tham sân, cùng chung hướng về thanh tịnh mà 
cầu nguyện cho nhơn tâm tự thức và yên vui. 
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CCUUỘỘCC  SSỐỐNNGG  
  

Cuộc sống lúc nào cũng gặp sự khắc khe và bất mãn 
của tình đời, càng động loạn lại càng rối ren. Trí 
không minh tâm không sáng, sự đòi hỏi càng ngày 
càng gia tăng, dần dần mất sự nghiêm minh, không 
rõ nhiệm vụ của chính mình; dấn thân trong sự ô 
trược, hi vọng trong sự hi vọng, bất chánh tưởng lầm 
mình là người thông minh.  
 
Luật Trời có trước luật đời. Xe duyên tạo nghiệp, vợ 
con đùm đề, giáo dục cho phần hồn tự thức. Khổ 
cảnh đa đoan, nhiên hậu mới khao khát sự thanh 
tịnh mà tìm đường tu, dựa theo hình ảnh của người 
đi trước mà hành. Không biết được chính mình là ai, 
tạo ra lý luận bất thuận chiều của gia cang. Làm cha 
không nghiêm minh, làm mẹ không nề nếp và trật 
tự, biến thể của sự việc đó là rầy la và khó chịu. Tâm 
xác không yên, sanh ra bệnh tật triền miên cho đến 
chết. Lìa khỏi thể xác mới biết mình là ngu. Cần phải 
theo luật nhân quả mà tiến, bằng lòng lập lại trật tự 
thật thà của chính tâm mà tiến trong khổ cảnh tự 
thức thì mới gọi là thức.  
 
Khi cảm thức mình sai thì tâm xác đã yếu ớt già nua, 
phung phí linh khí của Trời Đất, tinh khí thần suy 
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giảm; trí không minh, tâm không sáng. Nhìn hình 
Phật mà kính sợ sự dấn thân hành pháp của Ngài. Đó 
là trong khổ não phiền muộn mà hình thành nguyên 
lý tràn ngập bao thân, lưu lại nghìn năm tại thế 
những hình ảnh đó lúc nào cũng sống động, lúc nào 
cũng ảnh hưởng và dẫn dắt người đời trong thanh 
tịnh, hướng về sự tự nhiên và hồn nhiên của Trời 
Đất mà hành sự.  
 
Người tu cần thật thà thì mới thấy rõ mình hơn. 
Càng thấy rõ mình lại càng ăn năn sám hối, chịu 
nhịn nhục để tiến hóa thì mới thấy được toàn thân 
yên ổn mà tự sửa. Nếu đi ngược lại với sự thanh tịnh 
đó thì chỉ có tự hại và không tiến mà thôi. Tâm thân 
bất ổn cũng vì phần hồn thiếu sáng suốt và thanh 
tịnh. Cần hành pháp môn đứng đắn tạo thành chìa 
khóa khai tâm mở trí. Bằng lòng tu tiến thì mới thoát 
khỏi sự lôi cuốn của tình đời và nghiệp lực của nhiều 
kiếp. Bằng lòng tự sửa thì có thanh, không có trược. 
 
Trời Phật đang chờ đợi chúng ta tiến hóa, thì sẽ có 
một cuộc sống an nhiên tự tại. Vui trong sự nhịn 
nhục và thanh tịnh mà sống, tức là thoát tục. 
 
Biết được trí tâm huệ giác thì mới có cuộc sống 
thanh bình, không nuôi dưỡng sự tự ái. Bằng lòng 
hòa mình trong tận độ thì mới biết được giá trị của 
thanh quang. Hướng thượng khai thông trí tuệ mà 
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tiến, sẽ không còn bận bịu về tình, tiền, duyên, 
nghiệp nữa. 
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CCẦẦMM  TTHHÚÚ  VVÀÀ  LLOOÀÀII  NNGGƯƯỜỜII  
  

Từ lúc tạo thiên lập địa tới bây giờ, nguyên khí của 
Trời Đất rất mật thiết trong xây dựng cơ đồ tâm linh, 
tạo thành định luật hóa hóa sanh sanh, hình thành 
cơ cấu xây dựng tâm linh cho quần chúng tự vệ và 
hiểu ý tham dâm của chính mình và tự ăn năn sám 
hối, cầu tiến không cầu thối. Bề ngoài cảnh đẹp 
chung vui hòa bình, cảnh đẹp xinh tươi rừng rú 
hoang vu, mỗi mỗi đều có đầu có đuôi. Ong thì có 
ong chúa, sơn lâm thì có chúa tể, loài người có bậc 
lãnh đạo xây dựng để hiểu mình. 
 
Qua biết bao nhiêu thế kỉ, tập tành hiểu chuyện 
người khác và quên chuyện chính mình, sự tiến hóa 
rất chậm chạp. Về phần trí và tâm linh thì bị giới hạn 
bởi sự tham muốn không thành, cuối cùng cũng phải 
buông xuôi mà ra đi. Luân hồi nhiều kiếp nhưng 
cũng chẳng đến đâu! Khổ hườn khổ và không tiến. 
Trừ phi những linh căn cảm thức được chính mình, 
nhiên hậu mới có cơ hội trở về với thực chất tâm linh 
của hành giả, thì mới khai sáng cơ cấu tinh vi đã 
hình thành trong khối óc tinh vi và thân xác của loài 
người.  
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Biết hướng về thanh tịnh mà tự cứu. Dục vọng đổi 
chiều hướng thượng, truy tầm ánh sáng siêu nhiên 
đã và đang có trong xây dựng cho muôn loài vạn vật 
cùng hành, đồng tiến theo trình độ sẵn có. Thật là 
một việc làm lâu dài và trật tự của Thượng Đế, 
không ngừng nghỉ trong tinh thần phục vụ và xây 
dựng tâm linh. Người tu thiền cảm thức điều này thì 
lúc nào cũng cảm thấy bình an và tự tại. Hành như 
không hành, nói như không nói, làm như không làm, 
thì mới thấy quy không là chánh pháp. Nếu mà mê 
chấp trong phân luận thì sẽ bị giới hạn trong cơ tiến 
hóa, mất đi căn bản thật thà và linh động. Bày ra bùa 
phép gò bó tâm thân, làm việc không cần thiết thay 
vì cần thiết. Cần thiết là thanh nhẹ và thanh tịnh, 
tức là ánh sáng siêu nhiên, lúc nào cũng sẵn sàng 
ban chiếu cho mọi giới khi tiến đến đó. 
 
Người tu thiền Vô Vi rất cần chú ý về điểm siêu 
nhiên này. Lúc nào cũng được hành trong thanh tịnh 
và xây dựng thì mới thấy rõ hạnh phúc, cộng hưởng 
cùng vạn linh trong thanh giới. Quý mình thương họ 
rõ ràng, không bao giờ thắc mắc và trói buộc tâm 
thân. 
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NNHHẬẬNN  ĐĐỊỊNNHH  CCÕÕII  PPHHÙÙ  SSAANNHH  
 
Cõi phù sanh là nơi sống tạm, phần hồn ngự trên sự 
mong manh của ngũ tạng: tim, gan, tì, phế, thận đều 
là chất nhờn và lụa mỏng, tóm thâu luồng điển của 
vũ trụ quang mà sống.  
 
Thần kinh từ khối óc chằng chịt liên hệ với nhau, 
vận hành bởi điển quang thanh lọc qua sự hô hấp, 
nhịp tim và bộ gan hoạt động đồng nhịp bơm máu 
cung ứng lên bộ óc, chuyển thành sự sáng suốt hỗ 
trợ cho tâm thân vận hành theo chiều hướng quân 
bình vô cùng tinh vi. Từ bộ chỉ huy cho đến khối óc, 
thụ hưởng, nhận định, phân minh rõ rệt từ ánh sáng 
cho đến tia sáng bên ngoài cho đến trong, dìu tiến 
phần hồn hướng về thanh nhẹ mà tu. Bằng lòng sửa 
chữa từ li, từ tí cho kịp kì tiến hóa, kịp kì khai triển 
tâm linh, tiêu diệt bệnh căn ẩn tàng trong ngũ tạng, 
đồng thời giải mê phá chấp cho cuộc sống còn nơi 
mặt đất. 
 
Hồn cảm mến thương Trời Phật đã thành đạo, rời 
khỏi thể xác loạn động hấp thụ ngoại cảnh không 
cần thiết cho cuộc sống. Tự thức và thực hành 
những chuyện cần thiết mà tự tu tự tiến, chuyên 
hành: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền 
định để tự giải nghiệp tâm, bố thí chơn ngôn độ đời 
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trong thời gian sống tại thế, tiếp thu ánh sáng của 
nội tâm thì mới cảm nhận được nguyên lý của Trời 
Đất mà sanh tồn tại mặt đất này qua rất nhiều thế 
hệ. Rồi phần Hồn cũng phải ra đi, xác thì phải trả lại 
cho lòng đất, tan rã và hội tụ, thực hành hóa hóa 
sanh sanh, biến thành hoa quả nuôi dưỡng quần 
sanh.  
 
Triệu triệu ức ức phần hồn đều phải chấp nhận luật 
nhân quả của Trời Đất mà tiến hóa, hòa hợp với ánh 
sáng của mặt đất và tu luyện, tùy theo khả năng sẵn 
có của chính mình mà tiến. Tự cảm thức trần gian là 
một cái còng, trực diện thực hành và tự giải mở bằng 
từ quang sẵn có của mỗi tâm linh phần hồn. 
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GGHHÉÉTT  TTHHƯƯƠƠNNGG  TTẬẬNN  ĐĐỘỘ  
 

Nguyên lý của Trời Đất rất rõ rệt trong tiến trình từ 
nắng đến mưa. Nắng gắt không khác Trời đang ghét 
chúng sanh. Nó cũng giống như một cuộc cách mạng 
đang giúp người phát triển khả năng sáng tạo sẵn có 
để tìm ra hơi lạnh để giúp cho thân xác được ổn yên 
trong sự hòa đồng và ổn định. Mưa có thể đem lại lũ 
lụt nguy hại nhưng nó cũng là tận độ quần sanh. 
Nước đem lại nguồn sống mà tiến theo định luật hóa 
hóa sanh sanh. Bản thân phải chấp nhận và thực 
hành tìm cách tự che chở trong cuộc sống. Cuối 
cùng, mưa và nắng cũng đều hữu ích dù phá hoại 
hay xây dựng. 
 
Nguyên lý sờ sờ đánh thức tâm người để tự rõ sức 
mạnh của Trời và Đất là dẫn tiến vô cùng trong xây 
dựng. Từ sự lớn rộng gom gọn thành một khối tức là 
Tiểu Thiên Địa, sống trong sự có có không không mà 
tiến hóa. Tự ý thức tâm linh là sáng suốt, trách 
nhiệm và phục vụ triền miên như vậy mà tiến hóa từ 
cõi hữu hình hữu hoại đi tới vô hình, thì mới cảm 
thức được phần hồn là vô sanh bất hoại. Tự trở về 
với nghiêm luật vô sanh mà tiến hoá, hội nhập với 
ánh sáng vô cùng tận đã và đang đón chờ. Mỗi mỗi 
phải thực hành nhiên hậu mới có kết quả. Nhân tốt 
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thì quả mới tốt. Thật là một tổ chức chằng chịt và 
trật tự có một không hai của Thượng Đế đã an bài. 
 
Mưu sinh mưu sinh, vụ lợi vụ lợi, rồi buông thả phần 
hồn mới thấm nhuần cuộc sống là tạm bợ mà ra đi 
với hai bàn tay không. Mỗi tâm linh tại mặt đất phải 
vượt qua mạng lưới thanh lọc tinh vi của Thượng Đế 
bằng điển quang xán lạn1 dẫn tiến tới vô cùng tận. 
Tu đến thanh tịnh, nghe được và hiểu được thì mới 
gọi là văn minh. Văn minh của Trời Đất là thông suốt 
đủ mọi mặt.  
 
Mang xác phàm đều học bài sướng khổ như nhau. 
Cán cân điển quang tâm lý của Thượng Đế đã sáng 
tạo rất minh chánh và công bằng. Hiểu được nguyên 
lý vô sanh bất diệt của Trời Đất thì mới an tâm tu 
tiến bất cứ ở góc trời nào trên mặt đất. Hiểu được thì 
chẳng cần phải lo âu chuyện không cần thiết mà chỉ 
thực hiện thanh tịnh bất cứ ở giai đoạn nào, từ có 
đến không cũng vậy mà thôi. Tâm hồn lúc nào cũng 
bình thản tu tiến. Duyên Trời duyên Đất rất chằng 
chịt mà vẫn thông suốt. Chỉ có tự tu tự tiến thì mới 
thấy rõ điều này. 
 
 

                                      
1 Xán lạn: Sáng sủa, rực rỡ. 
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TTHHẢẢMM  KKỊỊCCHH  MMIIỀỀNN  NNAAMM  
  

Cuộc sống an vui lúa vàng khắp xứ, bỗng nhiên một 
cơn gió lốc quét sạch mọi mầm mống đang vươn lên 
trở thành thiếu thốn trên mọi mặt. Chiến tranh bùng 
nổ khắp nơi nơi. Sanh tử luân hồi dãy đầy tàn tật 
cộng với vết thương lòng. Gia đình li tán kẻ ở người 
đi. Tình thâm huynh đệ tỉ muội bắt đầu nghi kị lẫn 
nhau, dập mất thiên tính. Giành từ món vật cho đến 
miếng ăn hằng ngày, tạo thành khổ cảnh cho nhau. 
Cán cân xã hội mất quân bình. Từ bậc lãnh đạo cho 
đến người dân hiền hòa đều phải tháo chạy xa nhau.  
 
Mùi vị quê hương dần dần tan biến. Mọi người phải 
nhận lãnh một bài học không cần thiết. Mưu mô giết 
hại lẫn nhau bằng một ý thức nông cạn vì búa rìu 
chặt hại. Thần kinh bất ổn, cảnh an vi thuần túy tan 
biến dần, chỉ biết than Trời trách Đất! Chẳng biết sẽ 
nhờ cậy nơi ai! Bần cùng hóa toàn dân. Sống như tu, 
khổ như tù, tới già mới biết mình ngu. Người chỉ 
nhận những lời hoa mị hằng ngày qua phương tiện 
đã chiếm đoạt được trong khuôn khổ càng ngày càng 
giới hạn. 
 
Than ôi! Cuộc biến thiên lại dập dồn sau cuộc chiến 
tranh tàn khốc một cách vô lý vô nhân. Nhưng 
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những phần hồn đau thương vẫn còn sống mãi, chịu 
cảnh luân hồi, rồi trở lại chiến trường để tiếp tục xây 
dựng một cuộc sống mới trong nguồn sống tham 
dâm tự hại. Xã hội không còn thực hiện nghiêm luật 
đạo đức như xưa. Bóc lột trên nguyên lý bóc lột, 
sanh ra hối lộ toàn diện. Dân nghèo mạt không được 
cứu giúp, hạ tầng cơ sở không yên. Âm binh xâm 
nhập, tiên tri loạn thuyết để phục vụ cho số người 
tham dâm mất đi thiên tính căn bản, nói được nhưng 
không bao giờ làm được thiên đàng tại thế. Học cách 
chê và khen mà không sao giải quyết được gì. Cầu 
xin và cầu xin, và ước vọng, ước vọng. Cuối cùng 
chẳng tiến đến đâu. Từ giống tốt trở nên giống xấu. 
Người dân nghèo đều thất học, mức độ thăng hoa 
của xã hội đều tàn rụng. Thiếu trí mất tâm linh, dẫn 
thuyết không minh triết, dần dần sẽ bị tan rã. 
 
Mầm non sẽ vươn lên, đơm hoa kết lá biến thành 
một nơi cộng hưởng hòa bình sau cơn dày xéo đau 
khổ. Tái hồi căn bản thăng hoa tu học theo truyền 
thống xa xưa. Sống có đầu có đuôi tức là có hồn có 
vía. Gánh vác giang san rõ rệt, đồng thanh tương 
ứng, đồng khí tương cầu, năm châu bốn bể họp mặt 
trao đổi chung vui và hòa bình.  
 
Thuận thiên hành sự tốt đẹp trong sự cải tiến đại sự 
chung. Mảnh đất đau thương và giành giựt sẽ trở 
nên hiền hòa cộng với thời tiết Xuân Thu ôn hòa. 
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Tâm hồn thoải mái cùng vui trong xây dựng. Tình 
thương và đạo đức tái hồi trong nguyên lý thâm sâu. 
Chúc phúc và xây dựng cho nhau, phát triển đại sự 
chung. Dân hiền đất nước yên vui. Thấm thía và 
chung sống an vui. Màu xanh phát triển, sinh khí dồi 
dào. Bất chiến tự nhiên thành. 
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ÐÐÓÓAA  HHOOAA  HHỒỒNNGG  
  

Bình minh ánh sáng quang chiếu, điện năng lòng đất 
xuất phát đi lên hòa với thanh khí của vũ trụ quang, 
tạo thành màu sắc tươi vui. Hai chiều phối hợp hình 
thành, nhơn sanh nhìn thấy đóa hoa hồng ai cũng 
thích thú, quý yêu màu hồng tươi đẹp, nụ cười phơi 
phới, tạo duyên cho mọi giới.  
 
Hãy nhìn hoa mà hỏi: 
 
Hỏi: Ai sanh cô ra? 
Đáp: Thưa cái cây gai góc kia sanh tôi ra. 
Hỏi: Cô có gì khác hơn cái cây này không? 
Đáp: Thưa, tôi khác xa nhiều hơn, vì tôi có nhiều 
người quý mến, hương sắc tốt tươi hơn cái cây này. 
Hỏi: Cô có sống lâu hơn cây này không? 
Đáp: Thưa, tôi sẽ sống lâu hơn và sẽ ngự trong 
lòng mọi người. 
 
Nhưng không lâu, thời tiết thay đổi, gió mưa bất 
thường, hoa tàn nhụy rơi, hạt giống phải chịu định 
luật hóa hóa sanh sanh mà tiến hóa. Hạt giống bị 
chôn vùi dưới đất tự phấn đấu vươn lên cây khác. 
Chúng ta thử hỏi cây vừa vươn lên xem có khác hơn 
cây đã già không? Cây mới vươn lên cũng phải nhìn 
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nhận rằng tôi đã chiết ra từ cây gồ ghề gai gốc mà 
ra. Phải chấp nhận định luật hóa hóa sanh sanh mà 
tiến hóa. Sắc đẹp là tạm. Sự dũng mãnh tiến hóa là 
trường cửu. Trật tự của Trời Đất đã có từ xa xưa cho 
đến nay đều cũng như nhau. Hiểu được nguyên lý 
của Trời Đất, thì cổ tân đều là hình thức để tiến hóa 
mà thôi.  
 
Người tu thì phải xây dựng nội thức thì mới thật sự 
là người tu. Bày biểu hướng ngoại khoe khoang áo 
mão không phải là người tu. Chức sắc là hoại. Hành 
triển là trường cửu và vô sanh. 
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TTHHII  ĐĐUUAA  TTRRẦẦNN  TTỤỤCC  
  

Thế gian phân ra kẻ Á người Âu, đều thực hành tiến 
giải theo nguyên lý của Trời và Đất. Gom gọn một 
nơi để giam hãm tâm linh. Phát triển dục vọng trong 
chu trình tiến hóa. Thế gian là đô thị giả, cho nên 
việc gì trọng đại rồi cũng sẽ trở về không, chỉ có tâm 
linh phần hồn phát triển hướng thượng, nhiên hậu 
mới hội tụ về gốc gác xán lạn vô sanh bất diệt thì 
mới được tồn tại. 
 
Nhân gian nối đuôi nhau cầu tiến trong sự phân chia 
và giành giựt. Rốt cuộc cũng sẽ về không! Vì thể xác 
và khối óc đều giới hạn. Trừ phi gặp được một pháp 
tự tu tự giải thì mới đạt được nền tảng hư không và 
thanh tịnh, thì mới tự cảm thấy sự liên hệ giữa Trời 
và Đất thật sự là vô cùng tận. Nếu bằng lòng hướng 
về cõi thanh mà tiến hóa, tự vượt khỏi những tần số 
ô trược thì mới cảm thấy giá trị của sự thanh cao là 
tự cứu. Ngược lại, ôm chấp tạo mê thì chỉ rước khổ 
vào tâm mà thôi! 
 
Pháp tự cứu thì rất khó tìm, nhưng lượm được pháp 
mà không hành thì sẽ càng khổ thêm. Càng ngày sẽ 
càng mất tự chủ, bơ vơ tại trần qua cơn điêu luyện 
bởi tình, tiền, duyên, nghiệp, lẩn quẩn trong vòng tứ 
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khổ khó thoát. Toàn thân đều là điện năng của Trời 
Đất hình thành, nhưng không bao giờ nghĩ đến mình 
có điển lành tự giác và giác tha. Bỏ quên trật tự của 
Trời Đất, loạn thuyết không phát triển chơn ngôn và 
thanh tịnh. Mất hẳn vị trí tâm linh, thiếu khiêm 
nhường và nhẫn nhục, sanh ra bệnh tình loạn 
thuyết, không khai triển trực giác của chính mình, 
thích quan quyền thế lực, tự sát mà không hay. 
Giành của Trời Đất mà lầm tưởng là của chính mình, 
vàng bạc đầy mình nhưng lúc chết không thoát. 
Luân hồi lục đạo hi sinh thân xác nhưng chưa đền 
hết tội!  
 
Phần hồn còn bị giam trong thể xác. Từ là một tội 
hồn chưa hoàn tất, biết được chính ta chưa tiến, cần 
tu sửa tâm thân, thực hành đứng đắn, thì chơn tâm 
mới có cơ hội phát triển theo chiều hướng thanh cao 
tự thức, thì mới có lối thoát ở tương lai. Tự dẹp bỏ 
mọi sự chật vật và keo kiết thì chơn tâm mới thành 
tựu tốt đẹp, tạo thành hạnh đức, hái hoa dâng Phật 
nghìn năm không héo. 
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MMƯƯUU  MMÔÔ  
  

Cuộc sống trong kích động giữa nhơn quần, mưu cầu 
thực hiện sự sống còn, mưu tâm bày ra đủ chuyện. 
Thậm chí lợi dụng tình thương giữa nhơn quần, khai 
thác từ gia đình một, tìm thị hiếu và niềm tin, lợi 
dụng tình thế sách động đưa mọi người vào chỗ uất 
ức, chống đối đối phương, tạo khổ cho nhau. Đệ 
trình giải pháp, mưu cầu địa vị. Miệng nói bênh vực 
dân lành kì thật kiếm tiền mưu sinh. Nói chuyện hi 
sinh vì người kì thật là chia rẽ để trị. 
 
Ôi! Cuộc sống phũ phàng toàn là luận điệu lường gạt 
chính mình và nhơn quần. Cũng vì lòng tham vô bờ 
bến, lôi cuốn lẫn nhau trong động loạn. Giành đất, 
giành cờ, biểu lộ bản chất bẩn thỉu, tranh giành 
quyền lợi, đòi hỏi dân chủ và nhân quyền, nhưng 
không biết được vị trí của dân chủ và nhân quyền 
nằm đâu? Ngày đêm suy tư bất ổn, khó ăn khó ngủ, 
luôn luôn suy tư hướng về đất nước nhưng không 
biết được căn bản đất nước ở đâu. Tìm đủ mọi cách 
khắc phục nhơn tâm, cuống cuồng theo ngoại cảnh, 
không biết chính mình đã từ đâu đến và sẽ về đâu. 
Chạy theo chiều hướng phát triển của vật chất gọi là 
văn minh, quên cả phần hồn và gốc gác thanh nhẹ 
của chính mình, tức là phần hồn đang chịu trách 
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nhiệm giữa Trời và Đất. Mất tâm điển hòa bình giữa 
Trời và Đất. Không biết tài sản cuối cùng của Trời 
Đất đã hình thành.  
 
Mắt thấy, tai nghe tạo ra sự sáng suốt phục vụ tâm 
thân và tận dụng quyền năng sẵn có để khai thác và 
xây dựng chính mình từ đời lẫn đạo. Hồn vía phân 
minh, nhiệm vụ rõ ràng. Phần hồn là chủ của thể xác 
nhưng hành sự không đàng hoàng, liên hệ với Trời 
Đất mà không hay. Phạm rồi tái phạm, tạo loạn cho 
chính mình, mất trật tự tự nhiên và hồn nhiên. Đòi 
hỏi dân chủ mà phần hồn không biết làm chủ. Nhân 
phẩm của Trời Đất tan biến mất. Nhân tốt của Trời 
Đất đã hình thành. Tự thấy cuộc sống lẻ loi, mất sự 
liên hệ tự nhiên và hồn nhiên. Lạm dụng muốn có 
nhân quyền nhưng quên đi sự tiến hóa vô cùng của 
phần hồn.  
 
Nhân tốt của Trời Đất có quyền hướng về thanh tịnh 
mà tu sửa trong chu trình tiến hóa. Khi đọc và hiểu 
được nguyên lý của Trời Đất thì rất hổ thẹn với chơn 
tâm thanh tịnh của chính mình. Ở mặt đất này, thiếu 
thanh tịnh, không thông cảm nguyên lý của Trời Đất, 
dù đạt tới địa vị cao nhất ở trần gian đều là bơ vơ và 
không có lối thoát. 
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TTÌÌNNHH  MMẸẸ  
  

Tinh cha mẫu huyết che chở hình thành thân xác, 
hấp thụ dưỡng khí Trời Đất, lớn dần trong định luật 
hóa hóa sanh sanh. Nhớ lại lúc chín tháng mười ngày 
mang nặng đẻ đau, thương nhớ sự chịu đựng và đau 
đớn của mẹ hiền mà quý trọng và muốn nối lại sự âu 
yếm giữa mẹ con. 
      
Càng khôn lớn thì càng thấy rõ mối tình mẫu tử 
không bao giờ cắt đứt được. Lúc nào cũng thương 
nhớ và quý trọng sự nhịn nhục của mẹ hiền, phần 
tuổi càng ngày càng chồng chất trong cảnh già nua 
và cô đơn, vì vắng bóng các con thương yêu.  Người 
con biết tu sửa lại muốn được gần mẹ hiền đã sanh 
thành.  Với bàn tay huyền diệu của mẹ hiền đã từng 
nâng niu và phục vụ, người con sơ sanh của Trời 
Phật đã ân ban, không khác gì mái nhà chịu đựng 
nắng mưa để nuôi dưỡng con trưởng thành và cầu 
nguyện cho nó thành tài và hạnh phúc.  Bất cứ giá 
nào cũng bảo vệ con mình trong tình thâm ấm áp, 
lượng từ bi sẵn có của người mẹ hiền lúc nào cũng 
sẵn sàng bảo vệ và đùm bọc bất cứ sự hiểm nghèo 
nào từ đâu xảy đến. Lúc nào mẹ cũng bằng lòng chết 
để cứu con mình. Tình thương âu yếm cao dày của 
một hiền mẫu không có bút mực nào tả cho hết. 
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Người tu nhìn mẹ thấy lượng từ bi của Chư Phật hiện 
từ trong cặp mắt của mẹ hiền, khi tái ngộ không biết 
nói gì hơn, chỉ nhìn nhau mà rơi lệ. Trực nhìn lại 
cảnh chiến tranh li tán, kẻ ở người đi, sự âu yếm 
giữa mẹ con đành tạm xa cách. Trong hoàn cảnh xót 
thương bơ vơ xứ người, con lại càng nhớ nhung tình 
mẹ yêu dấu, lúc nào cũng xúc động trong nhớ 
thương. Càng nhớ mẹ hiền, con lại càng muốn tu.  
Đêm đêm có cơ hội tu, cầu nguyện cho mẹ hiền được 
bình an và mạnh khỏe, tấm lòng hiếu thảo lại có cơ 
hội dâng lên phụng dưỡng mẹ hiền. Cố gắng tu để 
sớm nối lại mối tình hóa sanh của Trời Đất. 
      
Cuộc sống của một hành giả tại mặt đất không khác 
gì bức tranh tuyệt đẹp hằng ghi chép của Trời Đất. 
Ôi thắm thía và rạng rỡ với biết bao tình tiết tốt đẹp 
ẩn tàng trong nghĩa cử của người mẹ hiền, từ thời 
chiến tranh cho đến lúc thái bình, nhìn nhau trong 
nguyên lý của Trời Đất cảm động và rơi lệ. 
 
Thương quá là thương! 
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TTÔÔII  VVÀÀ  AANNHH  
  

Chúng ta chung sống trong bầu thanh khí của Trời 
và Đất, cùng chung hít thở giải tiến tâm linh, sống 
trong sự nghịch thuận của tâm thức. Ai ai cũng 
muốn có sự quân bình và công bằng diễn tiến từ 
trong tâm thức cho đến mắt thấy tai nghe, cùng 
chung nguyện vọng thâm sâu và cởi mở, nụ cười 
trong sự hoan hỉ và vui đẹp thể hiện tâm tình quý 
yêu của Trời Đất, chỉ có vui không có buồn. Vui 
trong thanh tịnh và trật tự, tự đạt nguyện vọng 
thanh cao trong xây dựng. Không còn xa cách và bỡ 
ngỡ lẫn nhau, cao thấp cũng đồng nhịp sống của cả 
càn khôn vũ trụ. Nhìn nhau, thấy nhau và mách bảo 
cho nhau những điều không cần thiết.  
 
Tình, tiền, duyên, nghiệp đều là tạm, chỉ có tự tu sửa 
mới hiểu điều này. Bằng chứng là lúc nào chúng ta 
cũng chung hợp cùng Trời Đất qua nhịp thở sẵn có, 
rất cần sự thanh tịnh để nhận diện với nhau. Từ tiền 
kiếp cho đến bây giờ, luân lưu trong dịch lý của Trời 
Đất, tròn trịa xoay chiều hướng dẫn tiến hóa. Muôn 
chiều thức giác là không, không trong thanh tịnh.  
 
Tâm linh thật sự đến với ánh sáng diệu thanh của 
Trời Đất. Tôi và Anh, hai vị trí khác nhau nhưng 
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cuộc sống là một. Thâu phóng như nhau, trước sau 
luân lưu như nhau trong trật tự nhân và quả đã sắp 
đặt từ lâu, trong hành trình điêu luyện và mệt mỏi. 
Có khi chấp nhận khi không. Nghịch lại chiều tiến 
hóa của tâm linh, chỉ thấy khổ! Không thấy được sự 
vui sướng của Trời Đất ân ban từ giây phút khắc. Dịu 
hiền trong xây dựng, càng tu càng thấy rõ chính 
mình đang bơ vơ, và lạc lõng trong sự liên hệ giữa 
Trời và Đất. Dũng mãnh sửa mình sau cơn kích động 
và phản động giữa đời và đạo thì mới đạt tới sự quân 
bình của nội tâm. Tự đáp ứng với sự diệu thâm của 
Trời Đất, chẳng có gì mất và chẳng có gì tồn tại cả. 
Luật là luật không sửa đổi được. Có tu thì có tiến. 
Không tu thì chỉ có tạo phiền cho nội tâm mà thôi. 
Ngôi vị của Trời Đất đã sắp xếp, thì chỉ có thanh nhẹ 
mới sớm về đến nơi.  
 
Tôi và Anh lo khép mình tu tiến, hướng về định luật 
của Trời Đất mà hành sự, chúng ta sẽ và càng vui 
trong thanh tịnh. Quý nhau, thương nhau, cùng 
nhau diễn tiến tới vô cùng tận. Dứt khoát thực hành 
trong xây dựng, vui trong niềm vui an lạc, hướng 
thanh giải trược tiến thân trong muôn chiều thanh 
tịnh. 
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CCÔÔ  GGÁÁII  PPHHÙÙ  SSAANNHH  
  

Tình cha huyết mẫu đã cấu thành một hình thù 
duyên dáng, có tứ chi có khối óc, chịu học chịu tiến, 
nhiên hậu mới thấy rõ chính thân xác là tạm hành. 
Một thời gian rồi cũng phải bỏ xác, và hồn vía ra đi 
học hỏi vô cùng ở bất cứ hoàn cảnh nào đưa đến. 
Dũng hành trong khả năng của chính mình, nhìn rõ 
ngoài trong cũng đều là tạm. 
 
Chưa biết yêu lại muốn được yêu, cuối cùng cũng 
phải buông xuôi theo định luật tiến hóa của Trời Đất 
đã và đang sắp đặt trong nguyên lý tự nhiên và hồn 
nhiên. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng, từ 
trược tới thanh, lân la trong tình đời đen bạc, kích 
động muôn chiều. Học nhịn nhục nhiên hậu mới cảm 
thức được phần hồn đang sống theo quy luật của 
Trời. Chỉ có tu sửa mới gặt hái được một phần sống 
động của tâm linh. Tự cảm thức cảnh tạm phù sanh, 
giữ nguyên lý của Trời Phật đã thành công mà tu 
tiến. 
 
Càng ngày càng phân minh sự mê giác của nội tâm 
mà tự tu sửa, hướng về hồn vía sẵn có của Trời ban 
mà hành triển tâm linh, thì mới thấy được sự vô 
cùng tận của Trời Đất mà tự tu. Phần hồn chịu tu thì 
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mới tiến tới vô cùng diệu thanh của Trời Phật, gọi là 
Niết Bàn hằng hữu của Trời Phật đã và đang ngự. 
Nơi đó rất bình đẳng và xây dựng. 
 
Cô gái phù sanh lại có cơ hội tiếp thu ánh sáng diệu 
thanh của Trời Phật mà dũng mãnh tu tiến, biến 
thành sắc đẹp mỹ miều, phù hợp với Đại Bi của Trời 
Đất mà ổn định muôn đời thanh nhẹ, ban chiếu cho 
mọi giới mọi nơi khi cần nó. Quán Âm độ hành và 
cứu rỗi! 
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TTRRÍÍ  TTÂÂMM  
  

Trí tâm là gốc tích của tâm linh. Nhờ đời động loạn 
dày xéo thì mới có cơ hội phát triển trí tâm trong sự 
khó khổ của cuộc đời. Sống trong nghịch cảnh thì 
mới thức tâm và tự dọn đường tiến hóa. Chịu nhìn 
lại cuộc sống tâm linh trong cõi thanh nhẹ mà khơi 
dậy tình Trời, khao khát trở về Thiên Quốc.  
 
Quốc Hồn đánh thức tâm linh, tự giải thoát phần mê 
loạn của nội tâm rồi mới phát ra đại nguyện. Sửa 
mình để tiến hóa, dốc lòng tu tiến thì mới cảm thức 
được tình Trời hằng hữu trong nội tâm. Nhìn đó mà 
phát triển luồng điển liên hệ với Trời Đất mà hành 
sự. Càng hành càng phát triển, tiến thẳng vào điển 
giới tâm linh mà học hỏi cho đến vô cùng. Trí tâm sẽ 
không còn dấy động. Tự cảm thức vô sanh bất tử, 
dấn thân độ đời, phát triển tâm từ bi hòa hợp với Đại 
Bi thanh diệu của Trời Phật mà tận độ quần sanh. Ý 
thiển lành giao cảm nơi nơi, nhập vào giềng mối của 
Trời Phật mà phát triển nơi cõi Đại La. Tự cảm thức 
nguyên lý vô cùng và thanh tịnh, tiến tới đại giác, 
giác tha trong ba cõi: Thiên, Địa, Nhơn, liên tục hành 
sự trong nhiều kiếp.  
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Sự trong lành là chìa khóa của tâm linh. Hành trình 
thu ngắn, chơn lý sinh tồn, vô sanh không tranh 
chấp. Nghe được và hiểu được mới gọi là văn minh, 
văn là nghe mà minh được là hiểu. Nó cũng gọi là 
giống Bích Ngọc, con cưng của Trời. Đứng cũng tịnh, 
đi cũng tịnh, ngồi cũng tịnh, nói năng tâm vẫn tịnh, 
triền miên sống trong thanh tịnh và sáng suốt. Làm 
như không làm, mới xứng với tình Trời mà hành sự. 
Chơn lý không dư không thiếu, tròn trịa như hòn bi 
lăn chuyển từ trược tới thanh. Khi nhập vào Tam 
Thanh Thiên Giới sẽ không còn tội phước, trí tâm 
toàn giác toàn thanh, qua cơn điêu luyện của Trời 
Đất. 
 
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tức là trở về với 
thực chất vô sanh thanh nhẹ của hành giả. Toàn 
định toàn giác, vô cùng giao cảm vạn linh bằng từ 
quang đạt được, sẽ không còn tranh chấp và lý luận 
sai lầm nữa. Câm mồm tự tu là chiều hướng hội 
nhập với đại thanh tịnh mà tu. 
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DDŨŨNNGG  MMÃÃNNHH  TTHHÀÀNNHH  TTÂÂMM  
 
Trí tâm khai triển thấu triệt việc nhỏ cho đến việc 
lớn. Hồn tự cảm thức trần gian là một cái còng. 
Dũng mãnh hành pháp, thành tâm vững vàng trong 
trận mạc, hướng về thanh tịnh chỉ có tiến không có 
lùi qua bất cứ trở ngại nào từ đời lẫn đạo đều tự vượt 
qua trong sự nhịn nhục. Tâm không, phát triển đến 
vô cùng, nhiên hậu mới rõ được sự chấp mê là trì trệ. 
Càng hành pháp tu tâm thì pháp lực càng ngày càng 
mạnh. Tự động dập tắt mọi sự sân si bất chánh. Khai 
triển khối óc, đem lại ánh sáng của nội tâm, thức 
giác muôn chiều. 
 
Khi bị động, hào quang không sáng tỏ, bất bình đủ 
chuyện, tạo sự chấp mê, khó về với chơn thức vì 
chuyện người tạo khổ cho tâm thân. Bất trung bất 
tín, bần thần khó tiến, trực giác lu mờ, đức tin không 
vững, bị ma quỷ tấn công với lý đạo không sao tiến 
bước. Thiếu trí khó dấn thân thực hành trên mọi 
lãnh vực cần thiết, đau buồn và trì trệ, giam hồn 
giam vía vào cõi vô minh mất trí. Lệ thuộc vào 
thiêng liêng tạo động, dậm chân tại chỗ. Cầu nguyện 
lung tung, thánh thần không chứng giám, hướng về 
đấu tranh bùa phép, giới hạn mức tiến của tâm linh, 
hành trình không thoát. 
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Nếu dũng mãnh thành tâm trong thanh tịnh thì nạn 
tai sẽ không còn với hành giả chơn tu. Thiên Địa 
Nhơn kết hợp trong sự sáng suốt của hành giả đã đạt 
thành. Quy nguyên giềng mối an vui của Trời Đất. 
Chẳng còn sanh khắc và trì trệ nữa thì mới tự diệt 
lòng tham của chính mình. Thanh tịnh nhìn đời mà 
tiến, cảm thông nguyên lý thanh cao của Trời Đất 
mà tiến thân. Ân cần xây dựng trong mọi khía cạnh 
tâm giao mà phát triển, hành pháp rốt ráo, tự động 
dẹp bỏ mọi sự tranh chấp vô lý. Tự thực hành phát 
triển tâm linh, vui hòa với các giới, thanh hòa thanh, 
trược giải trược, nhiệm vụ rõ ràng. 
 
Sự thanh tịnh và sáng suốt phục vụ cơ đồ của 
Thượng Đế. Tận độ quần sanh, an vui bình đẳng, 
dẫn tiến muôn hình vạn trạng thăng hoa, tự lui về 
với thực chất. Vị trí phân minh, nhân nào quả nấy 
không sai chạy. Càng quý thương tinh thần phục vụ 
của Trời Đất lại càng giải được nhiều điều uẩn trắc 
trong nội tâm. 
 
Thương thật là thương! Minh thật là minh! 
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DDỨỨTT  KKHHOOÁÁTT  CCHHỦỦ  KKIIẾẾNN  
 
Người tu Vô Vi cần dứt khoát chủ kiến thì mới tránh 
được sự mê lầm, thì hồn mới được thanh nhẹ, tự 
hiểu chiều sâu của đạo mầu. Tâm không không dấy 
bận và ô nhiễm bởi chấn động của ngoại cảnh. Dứt 
khoát và thanh tịnh trên hết, chẳng còn nuôi dưỡng 
sự luyến tiếc trần trược. Hướng thanh tự đạt chiều 
sâu của tâm đạo, không khác gì người từ dưới chân 
núi bỏ công đi lên đỉnh núi, không khí hoàn toàn đổi 
mới, nhẹ gánh khi đã đến rồi, thảnh thơi vô sự. Quý 
không và không muốn ôm nghiệp, giá trị vô cùng 
của Trời Đất lúc nào cũng nung nấu trong thâm tâm. 
Bằng lòng thực hành trong thanh tịnh để tiến hóa 
thay vì ôm chấp để tạo khổ cho tâm lẫn thân. Dứt 
khoát thú tánh hành đại đạo, giải tiến trong Đại La 
của càn khôn vũ trụ. Tự khai triển hội nhập với 
nguyên khí diệu thanh của Trời Phật. Tâm không 
động từ từ phát hiện duyên lành tận độ sẽ dìu tiến 
tâm linh đến cõi vô cùng xán lạn, tràn đầy yêu 
thương và xây dựng. 
 
Tâm lành và thanh tịnh là quý giá nhứt của quần 
sanh hiện tại. Biết thương quý mình thì phải biết 
thương quý người. Thành quả tốt đẹp không ngờ 
được do Trời Đất đã chuyển thành sự thật; nhìn 
được, hiểu được và thấu triệt được là điều lành của 
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nhơn loại ở tương lai. Đêm đêm lo tu, ăn năn sám 
hối thì tương lai phần hồn sẽ được tốt đẹp, sẽ có đất 
dừng chân khi điển tâm phát triển đồng đều và 
thanh tịnh. 
 
Sự huyền diệu của Trời Phật hằng cứu giúp quần 
sanh. Đối với người dày công hành triển thì sẽ hiểu 
rõ điều này. Ngược lại, người biết phê phán mà 
không hành thì suốt kiếp sẽ bị bơ vơ. Nguyên khí của 
Trời Đất nuôi dưỡng phần hồn, mà nhiều người trí óc 
nông cạn, bất chấp quy luật của Trời Đất, tự tạo khổ 
cho chính phần hồn của họ. Họ đọc cho nhiều sách 
nhưng không biết cách áp dụng, còn tệ hơn người 
không đọc mà chịu thực hành, khai triển thực chất 
của tâm linh là ánh sáng và thanh tịnh. 
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Vị trí và trật tự tức là chỗ đứng của vạn linh tại mặt 
đất. Sự linh hoạt phù hợp với huyền giới thanh tịnh 
trong bản thể khi kinh mạch vận hành thông suốt thì 
mới nhận thức và tiếp thu được nhu cầu của Tiểu 
Thiên Địa từ trong ra ngoài. 
 
Làm người khi cơ tạng được thông suốt và khỏe 
mạnh, tiếp thu được điện năng tự nhiên của vũ trụ 
thì nguồn sống sẽ được dồi dào. Mức cung cầu rõ rệt, 
tâm thức mới đạt được sự quân bình. Đó là kinh tế, 
xoay chuyển liên hồi, tự đạt tới mọi sự hòa cảm và 
duyên lành với khối óc sáng tạo, trao đổi không 
ngừng nghỉ. Mọi tiết mục trở thành phong phú và 
trật tự, hòa giải được mọi việc từ nghẹt tới thông. Sự 
sáng suốt thành tâm phục vụ cho Tiểu Thiên Địa 
được tươi tốt, hồn thanh tịnh, xác khỏe, tiếp tục trên 
đường sáng tạo và xây dựng. 
 
Ở đời, trong một quốc gia mà không có người lãnh 
đạo sáng suốt, biết dân biết mình, thì nền tảng kinh 
tế sẽ bị băng hoại và không tiến. Thường thường ca 
tụng tình dân tộc mà không hiểu sự sống còn và cấu 
trúc của người dân thì kinh tế không sao thịnh 
vượng. Dân giàu thì nước mới mạnh. Con khỏe cha 
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mẹ mới vui. Dân vui dân mới chịu cống hiến khả 
năng sẵn có trong tinh thần phục vụ. Cần thiết là sự 
vận hành lưu thông đều hòa. Tâm linh cũng vậy, 
phải thực hành trong trật tự thì cơ tạng mới được an 
vui. Xác thân dục vọng tương đồng với xác thú. Thú 
cần sự giúp đỡ và xây dựng sáng suốt của phần hồn, 
thì mới tránh được sự tham dục gây nên nghiệp 
chướng ở tương lai. Chung quy trách nhiệm của 
phần hồn là quan trọng nhứt, luôn luôn liên hệ với 
Trời Đất mà hành sự. 
 
Thiên thời địa lợi nhân hòa, trí tuệ khai minh, cộng 
đồng phát triển, nhịn nhục xây dựng trong đời lẫn 
đạo, kinh tế sẽ phát triển xum xuê và tốt đẹp. Nhìn 
xứ người tốt đẹp, xứ mình thì nghèo mạt tại vì sự 
phát triển không đồng nhứt, cạnh tranh lộn chiều, 
thu lợi vào trong thay vì hòa đồng khai triển. Thành 
tâm cống hiến, muôn chiều phát triển. Hội nhập 
chung đường tiến hóa, thì từ trong không sẽ có. 
 
Thực hành liên tục cộng với chấn động điện năng 
của Trời Đất thì mọi việc sẽ thành tựu tốt đẹp ở 
tương lai. Thức giác trong mưu sinh thay vì hỗn loạn 
trong mưu sinh. 
 



 

N g u y ê n  L ý  T ậ n  Đ ộ  | 41 

DDỨỨTT  KKHHOOÁÁTT  TTỰỰ  CCỨỨUU  
  

Tình đời luôn luôn kích động và lưu luyến gọi là tình 
cảm, từ trược tới thanh. Trong thực hành tùy theo 
hoàn cảnh mà tiến hóa, chúng ta rất cần có sự dấn 
thân rõ rệt thì mới thấy rõ là tình, tiền, duyên, 
nghiệp không khác gì một chiếc còng, bày biểu 
những điều không cần thiết. Lo âu những chuyện vô 
ích cho phần hồn, càng ngày càng bị giam hãm, tự 
mình siết chặt tâm thân, tự cảm thấy lúc nào cũng 
bận rộn cả. 
 
Tâm trí không được phát triển, dấn thân trong khổ 
mà không hiểu được giá trị của sự khổ. Hướng ngoại 
lúc nào cũng giữ ý đồ mưu sự không thành, cuống 
cuồng theo chiều hướng không cần thiết. Muốn 
ngoan đạo mà lại giữ đời tạm vui. Chiều hướng 
không rõ rệt và rất khó dứt khoát, không chịu thực 
hành trong thanh tịnh với khả năng sẵn có của Trời 
ban là sự sáng suốt vô cùng tận.  
 
Hướng về cõi Đại La mà hành sự, quý yêu Trời Phật 
mà tu. Không chịu làm ngu mà tự sửa, cứ ôm lấy trí 
khôn tạm bợ không đi đến đâu cả, khó hòa khó tiến. 
Thậm chí cha con, chồng vợ cũng phải li tán. Lúc đó, 
mới cảm thức được cô đơn là quý, bớt sự ỷ lại, tự 
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cảm thức được khả năng của chính mình, đương đầu 
trong mọi sự cần thiết trong cuộc đời. 
 
Phải hành thì mới có tiến, bằng lòng dấn thân phục 
vụ quần sanh tức là tự tu trong thực hành nhiên hậu 
mới thấy rõ nghiệp tâm là gì. Bằng lòng sửa mình 
trong cuộc tiến hóa hiện tại, hướng về nguyên lý tình 
Trời mà học hỏi. Tự dập tắt được dâm tánh và sự đua 
đòi bất chánh. Từ từ tự mình hiểu lấy chính mình 
nhiều hơn thì mới bằng lòng buông bỏ những sự 
không cần thiết và thực hành những sự cần thiết cho 
tâm lẫn thân. Tự xây dựng cho chính mình một tập 
quán tốt là hành thiền đứng đắn. Tự tu tự đạt. Kết 
quả tiến về không giới càng ngày càng rõ rệt hơn. 
Lúc ấy, mới cảm thức đuợc nguyên lý của Trời Đất 
mà chịu thực hiện tha thứ và thương yêu, thì mới 
thấy được sự hòa bình là rất cần thiết cho nhơn sinh 
tại mặt đất. 
 
Thanh tịnh hiểu mình thì sẽ hiểu được tất cả tình 
thương yêu của Trời Đất đã ngày đêm phục vụ quần 
sanh ổn định mà tự tu. 
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Nguyên khí của Trời Đất đã đem cho mọi người có cơ 
hội phát triển tâm trong chiều hướng hướng thượng, 
đáp ứng nguyên lý căn bản sơ sanh của mọi hành giả 
trên mặt đất này, đều có cơ hội tự do phát triển và 
hòa hợp với tình Trời mà tu tiến.  
 
Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Hồn có 
cơ hội sống trong thể xác tinh vi của Trời Đất đã cấu 
thành, bắt buộc phải tự vượt qua mọi trạng thái kích 
động và phản động của cuộc sống. Phước họa là cán 
cân của luật nhân quả, cần hít thở để mà sống, hít 
thuận chiều của Trời Đất để khai thông trí tuệ. Nếu 
ngưng sự tiếp xúc thuận chiều căn bản đó thì sẽ hủy 
hoại cơ tạng và không giải được độc tố ra khỏi thể 
xác được. Hậu quả của nó là yếu ớt và bệnh hoạn. Trí 
tâm không giao cảm được nguyên lý của Trời Đất, 
làm mất đi sự tinh vi cấu trúc của Trời Đất hình 
thành từ lúc ban đầu. Căn bản sức khỏe sẽ càng 
ngày càng yếu dần, lệ thuộc bởi tà ma pháp giới, xa 
lìa nguyên lý của Trời Đất. Tu hoài không tiến, triền 
miên trông chờ sự giúp đỡ bên ngoài, lìa xác một 
cách không còn tự chủ được. Sức khỏe không có, tâm 
linh không thành, chiều sâu của tâm đạo càng ngày 
càng yếu, tu hoài không tiến, mộng tưởng sai lầm. 
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Ngược chiều tiến hóa hòa bình của Trời Đất thì 
không bao giờ hội nhập được quỹ đạo tâm linh mà 
tiến. Hồn vẫn chờ đợi sự cứu rỗi của thần linh, khi 
tiếp xúc với ánh sáng siêu diệu của Thượng Đế hằng 
hữu nơi Thiên Quốc, mất đi quyền chính giác và 
chính tâm. 
 
Cuộc sống hiện tại rất cần có sức khỏe để đương đầu 
với nghịch cảnh thì mới có cơ hội cảm thức được hồn 
và vía, sau khi bị kích động bởi tình đời đen bạc. Sự 
chuyển hành vĩ đại của Trời Đất như mưa nắng bão 
bùng đã và đang xây dựng cho loài người biết được 
sự xây dựng tổ ấm cho nhơn sinh trú ngụ đều là do 
sức khỏe đạt thành chung vui trong trật tự. Mỗi 
người đều có một vị trí làm việc cho chung.  
 
Nếu hồn muốn sinh tồn tốt đẹp thì rất cần bảo trì 
sức khỏe và tâm linh song song thì mới đạt được 
mục đích trọn vẹn. 
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Xác thân của loài người liên hệ rất mật thiết với chấn 
động của vũ trụ. Cơ tạng bao gồm tim, gan, tì, phế, 
thận gồm có chất loại như: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 
hình thành trong trật tự, hiện ra ngũ sắc ngũ quang, 
huyền sắc huyền quang vận hành bằng biển máu 
chuyển chạy toàn thân. Xương sống đứng là vũ trụ, 
phân chia các ngành xây dựng thâu phóng điện năng 
của vũ trụ, che chở cuộc sống của ngũ tạng. Tất cả 
cấu trúc đều tinh vi trong tự nhiên và hồn nhiên qua 
nguyên lý thành tựu của Trời Đất.  
 
Con người là nhân lành của Trời Đất, thực hiện chi 
tiết sanh tồn mà tiến hóa, gom gọn gọi là Tiểu Thiên 
Địa. Bên ngoài có gì thì bên trong có nấy, tương ứng 
và cảm nhận mầu sắc thanh trược của Trời Đất mà 
khai triển tâm linh. Muôn hình vạn trạng đều từ một 
nguyên lý mà sanh ra. Gốc gác của nó là thanh tịnh 
ban chiếu bằng từ trường thanh nhẹ gọi là diệu 
pháp. Có có không không mà tiến hóa. Chưa minh 
nguyên lý gọi là tham. Tưởng lầm là thật sự đã am 
tường và hiểu biết, kì thật chỉ được một góc nào mà 
thôi. Cuối cùng của nó là ánh sáng hay là bóng tối vô 
cùng tận, nằm trong luật quân bình giữa con người 
và vũ trụ. 
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Người tu cũng vậy, phải am tường nguyên lý vô sanh 
mà hành sự thì mọi việc sẽ được vững vàng trong 
chu trình tiến hóa. Khai triển điển tâm, phát triển 
tâm linh thoát tục tại thế thì mới thấy đường tu rõ 
rệt. Dấn thân hành pháp và phát triển toàn năng ý 
lực vô sanh và bất diệt. Tự cảm thức siêu lý diệu 
thâm ẩn tàng trong thanh tịnh giới. Dứt khoát thực 
hiện đời đạo song tu. Quý yêu mọi sự dũng mãnh 
tiến hóa của mọi sanh linh đương hành trong tinh 
thần dứt khoát. 
 
Bằng lòng hướng về thanh tịnh thực thi và phát triển 
tâm đạo. Quân bình tự đạt, liên hệ với luồng điển 
thanh diệu của Đại Bi mà phục vụ quần sanh, khai 
triển từ giai đoạn một, hội nhập với siêu nhiên mà 
tiến hóa, vô hình vô tướng thì sẽ không bị sự giới 
hạn mức tiến của tâm linh. 
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Thực tâm dốc lòng tu sửa thì chỉ có tiến tới trong 
thanh tịnh và không bao giờ lùi bước khi khai triển 
trực giác của chính mình. Hành để tiến, hành để 
giải, hành để thông suốt chính mình chứ không phải 
hành để bận rộn và không thoát. 
 
Chú tâm về sự tiến hóa, không thay đổi, thì phần 
hồn mới được thanh nhẹ. Ghi chép điều lành tận độ 
quần sanh, cùng hành cùng tiến thì tương lai phần 
hồn sẽ được vinh quang và tốt đẹp. Cuộc sống nhịp 
nhàng trong chấn động của vũ trụ quang, chẳng còn 
mê ăn và mê ngủ nữa. Lúc nào cũng sẵn sàng phục 
vụ bất cứ chuyện gì cần đến. 
 
Nền tảng tốt, việc làm tiến; cơ tạng khai triển thanh 
nhẹ, giọng nói ấm và hòa cảm cùng các giới, bốn 
phương Trời, mười phương Phật đều cảm ứng sự 
trong lành trong chu trình tiến hóa. Quy y thanh nhẹ 
và sáng suốt, mỗi mỗi đều phát triển dễ dàng trong 
tập quán tốt; sẽ không còn mơ mộng và nhờ đỡ nữa. 
Chỉ thực hành trong phục vụ, duyên nghiệp tự nó xa 
rời, hưởng trọn lành tâm thức sẵn có và sẽ không 
còn lệ thuộc bất cứ từ đâu đến.  
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Cộng hưởng hòa bình và dễ dãi, không đi đường 
hẻm, nhưng chỉ hướng sự lớn rộng của Trời Đất mà 
hành sự. Tâm thành tự giải, quy nguyên thanh tịnh 
và sáng suốt, sống vui trong tâm thức hòa bình và 
thanh nhẹ, càng ngày sẽ càng thông suốt cơ tạng và 
tâm linh. Tự chủ trong xây dựng, muôn chiều phát 
triển từ trược tới thanh. Bằng lòng thực hành chánh 
pháp mà tiến thân, quy về một mối của Trời Đất thì 
việc làm không nhiều và chẳng ít, lợi lộc cho quần 
sanh, cống hiến chơn ngôn trong thành thật, và nuôi 
dưỡng phần hồn tiến hóa. Chuyện gì cũng không mà 
chuyện gì cũng có, trong định luật có có không 
không mà thức giác. Vui trong thanh tịnh mà tiến 
thân. 
 
Đời đạo song tu trong tinh thần phục vụ sẵn có của 
tâm linh. Tâm thức xán lạn, chấp nhận duyên Trời 
Đất đã cấu thành mà tiến hóa. Phân giải phân minh 
mọi sự việc xảy đến trong tinh thần thật sự hòa giải 
và cứu độ. Tình thương và đạo đức làm nền tảng của 
cuộc sống mới. 
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CCẤẤUU  TTRRÚÚCC  SSIIÊÊUU  NNHHIIÊÊNN  
  

Siêu là không lời, tự đạt thành qua cơn khảo đảo, từ 
tự nhiên kích động cho đến khai mở đến xán lạn và 
quân bình hòa hợp với siêu nhiên thanh tịnh, không 
lời nói vẫn thành tựu trong nguồn sống thanh tịnh. 
 
Người tu thiền phải chấp nhận sự nhồi quả liên hồi, 
nhiên hậu mới cảm thức sự cấu trúc siêu việt từ đời 
lẫn đạo. Dốc lòng tu tiến thì mới đạt tới siêu nhiên 
và thanh tịnh, sẽ không còn vấp phải sự chông gai 
mà không giải quyết được. Quán thông nguồn gốc 
kích động và phản động, cấu trúc và phân giải, tiến 
tới ánh sáng vô cùng trong nội thức. Nhựt Nguyệt 
ban chiếu trong nội thức, hướng tâm về cõi Đại La, 
hình thành ánh sáng vô cùng thanh tịnh và an vui.  
 
Ở thế gian, phi cơ bay hết tốc độ của nó, chỉ có an 
toàn và rút ngắn hành trình. Từ đó mới tìm ra đáp số 
lực học mà xây dựng cho quần sanh chung hưởng 
hòa bình. Hướng tâm về Trời Phật mà hành sự, tự 
mình sẽ được thoát tục. Lúc ấy mới cảm thức được 
phần hồn là vô cùng. 
 
Thanh nhẹ là đàn anh, thuộc về văn; nặng trược 
thuộc về đàn em, kích động và tạo khổ cho nhau 
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không lối thoát. Thước đo lường cả Càn Khôn Vũ Trụ 
chỉ có thanh và trược mà thôi. Sự hiện diện của tâm 
linh tại mặt đất bao gồm âm, dương, thanh và trược 
hình thành thể xác tại mặt đất. Hồn làm chủ, trách 
nhiệm đối với Trời Đất và nhơn quần, bắt buộc học 
khổ mới thức tâm. 
 
Khoa học đã tìm ra mọi cấu trúc hình thành từ tự 
nhiên mà ra, còn phần hồn của người tu thiền tìm ra 
khoa học huyền bí, tức là sự công bằng của Trời Đất, 
chỉ có hành mới thấy. Không hành tâm thức không 
khai, chỉ nhìn ngoại cảnh mà tạo ra sự tham muốn, 
suốt kiếp làm người cũng chẳng đạt thành. Vốn sẵn 
của Trời Đất đã ân ban không chịu tự khai thác bằng 
phương pháp vô sanh và thanh tịnh thì không bao 
giờ đạt thành. Người đời thích nhai đi nhai lại những 
lời thành đạt của người đi trước mà tự chuốc lấy sự 
bơ vơ vì không chịu thực hành để tự cứu. Nhơn thân 
nan đắc, pháp nan ngộ; không hành pháp thì không 
sao khai thác được mình, thì làm sao hiểu được lực 
học quân bình của Trời Đất đã hằng hiện hữu từ sơ 
khai thế giới cho đến nay. Quân bình thì mới hiểu 
được sự cấu trúc tự nhiên và siêu nhiên. Hiểu được 
nguyên lý quân bình của Trời Đất thì mới có cơ hội 
thấu triệt quyền năng của Đấng Toàn Năng mà học 
hỏi đến vô cùng. 
 
Ánh sáng thanh diệu hằng ban chiếu cho hành giả 
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thành tâm tu học. Niềm tin là căn bản. Thức tâm 
trong thực hành. Tâm không, thanh nhẹ, hòa cảm 
nơi nơi mà tiến hóa. 
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TTHHIIỀỀNN  
  

Qua những chuỗi ngày vật lộn với đời, ai ai cũng mệt 
mỏi muốn có được giờ giấc nghỉ ngơi và thoải mái, 
nhưng không sao gặp được pháp tốt để hành triển. 
Bắt buộc phải hướng tâm về tiền, tình, duyên, 
nghiệp, bị dày xéo tâm can mang bệnh mà không lối 
thoát. 
 
Trang sử động loạn đã và đang bước qua với thiên cơ 
biến chuyển cực khổ vô cùng. Con người bắt đầu mới 
tìm đến nguyên lý sanh tồn của Trời Đất, mới cảm 
thức được ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ về đấy, nhiên 
hậu mới cảm thức được trật tự của chính mình hòa 
hợp với Trời Đất là quý giá, mới bằng lòng tìm một 
lối thoát cho chính mình, tức là Tu. Tu sửa trong trật 
tự, tự đạt đến thanh tịnh, chỉ có thiền mới đạt được 
sự quân bình và giác tâm, phát triển huyền bí của 
nội tâm. 
 
Cơ hội này có một không hai là mang xác làm người, 
khối óc sống động vô cùng. Trí tâm thanh nhẹ nhờ 
dứt khoát được chủ kiến, thành tâm tu thiền là sẽ tự 
giải được nghiệp tâm. Bằng lòng co lưỡi răng kề răng 
niệm Phật cho đến lúc khai mở được điển tâm. Trung 
tim bộ đầu, khí tinh trụ, điển tâm xuất phát hòa hợp 
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với tinh ba của vũ trụ thì phần hồn càng thức giác 
được sự huyền vi của Trời Đất mà hành triển, thì 
tâm lẫn thân sẽ được bình an. Hòa hợp với nguyên 
khí của Trời Đất, thì âm thinh sẽ được dung hòa và 
truyền cảm. Chỉ có thiền đúng pháp khứ trược lưu 
thanh thì mới đạt được điểm tốt của Trời Đất mà 
hành sự. Tận độ quần sanh, qua những lời chân thật 
đã tự đạt. Chỉ có thiền mới hội tụ được điển, chỉ có 
điển thì mới hòa hợp với điển giới, phát triển siêu 
thức của hành giả, hội nhập với từ quang diệu thanh 
của đấng Đại Bi toàn năng, bằng lòng dấn thân phục 
vụ quần sanh, dẫn tiến tâm linh phát triển đến vô 
cùng – không biên giới, không giới hạn, thật sự thực 
hiện tình thương và đạo đức. 
 
Duyên may mới được nghe qua pháp tu thiền tự thức 
là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một 
pháp thích ứng cho tất cả mọi pháp, chỉ có thực hành 
sẽ được đến nơi tươi sáng của Trời Đất. 
 

 
Cuộc Sống 

 
Cuộc sống điêu linh chỉ lụy phiền 
Học thiền tâm giác sống an yên 

Minh tâm kiến tánh duyên Trời Phật 
Quả vị chơn hành pháp pháp xuyên. 
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TTRRỰỰCC  GGIIÁÁCC  ĐĐIIỂỂNN  GGIIỚỚII  
 
Khi hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật 
Pháp một thời gian từ sáu đến chín năm liên tục thì 
sẽ cảm thấy trì nặng giữa trung tâm hai chơn mày, 
ấy là hai luồng điển hội tụ từ pháp Soi Hồn. Lúc ấy 
cái nhìn của hành giả đứng đắn và trực giác bắt đầu 
liên hệ với điển giới thinh không, nhắm mắt nhìn và 
hiểu lớn rộng hơn xưa. Pháp Soi Hồn rất hữu ích để 
tập trung tinh khí thần như tinh hóa khí, khí hóa 
thần, thần hườn hư. Luồng điển dứt khoát ấy sẽ liên 
hệ với tinh ba của vũ trụ. Hành giả sẽ bắt đầu cảm 
thức được hai đường tiến hóa, thay vì chỉ thấy một 
chiều và hướng ngoại lúc hành giả chưa hành pháp 
lý. Đời đạo song tu. Đời thì thể xác được an khang, 
đạo thì phần hồn càng ngày càng sáng suốt và dễ dứt 
khoát bất cứ việc gì xảy đến. 
 
Pháp Luân Thường Chuyển sẽ hóa giải tất cả sự 
trược ô của cơ tạng, giải ra từ đại tiện và tiểu tiện. 
Khi nguyên khí dồi dào thì thể xác sẽ được mạnh 
khỏe. 
 
Thiền định là các giới bên trong, qua Soi Hồn và 
Pháp Luân Thường Chuyển, hợp nhất nhập định, 
nhiên hậu mới xuất hồn được. Trong lúc xuất hồn, 
hòa hợp với điển giới, trực giác bén nhậy và phát 
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triển, từ đó sẽ sửa mình chín chắn2 và đàng hoàng 
hơn xưa, được đi xe hai bánh thay vì một bánh gọi là 
đời đạo song tu. 
 
Sửa mình trong trực giác, khỏe mạnh vui với đời, 
tâm thức dũng mãnh tiến hóa trên đường đạo, dấn 
thân thực hành trong điển giới tâm linh, càng ngày 
sẽ càng rõ rệt và sáng suốt. Thấy rõ đời là giả tạm, 
chơi vui một kiếp rồi thăng tiến, hòa hợp với tình 
Trời mà tiến, vượt xuyên mọi trở ngại. Tình thương 
và đạo đức thật sự phát triển, cảm thức sự thanh 
nhẹ của Trời Phật siêu diệu trong tâm thức, ăn năn 
sám hối sự lỗi lầm của quá trình, thực hành quy một 
cùng Trời Đất. Cảm thức được thế gian đô thị giả, 
quán thông mọi chiều cũng sẽ quy không, trực giác 
một đường tu tiến, giải bỏ tất cả sự buồn phiền trong 
nội tâm, an vui và thanh tịnh. 
 

                                      
2 Chín chắn: Cẩn trọng, cân nhắc kĩ càng, không nông nổi. 
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HHỒỒNN  TTHHIIÊÊNNGG  
  

Sanh ra làm người tại mặt đất, có đầu có đuôi thì ai 
ai cũng có hồn và có vía cả, nhưng vì nhãn, nhĩ, tỉ, 
thiệt, thân, ý, chuyển động tạo ra chiều hướng ngoại, 
mưu lợi cá nhân; biến thể của nó là tham dâm và ích 
kỉ, tạo động cho đến chết, hồn vía bơ vơ, tâm linh 
không phát triển. Sau khi chết lìa xác chỉ có hội nhập 
trong cõi âm u thay vì xán lạn của Trời ban, mất vốn 
thanh nhẹ và sáng suốt, gọi là tội hồn âm u và mê 
chấp. Suốt kiếp không phân minh được đời đạo ra 
sao. Mắt nhìn thấy tiền, tình là quý, cuống cuồng 
theo chiều hướng tranh chấp, bất lợi cho hồn vía, 
nhưng cứ làm vì tập quán u tối đã cấu thành nhiều 
kiếp; đành phải chịu nghiệp quả luân hồi. Học hi 
sinh và phục vụ, như cầm thú tại thế đã và đang 
làm.  
 
Cầu xin mà không bao giờ thoát nghiệp. Chỉ có tu 
giải thì phần hồn mới được sáng suốt, li thân học đạo 
nhiệm mầu của Trời Đất. Lúc lìa khỏi xác phàm, trí 
tuệ phân minh, hành trình rõ rệt, vượt khỏi mây 
tầng mê chấp của nội tâm, dứt khoát và tu tiến. Thất 
tình, lục dục, nhơn duyên tạo cho hồn vía trì trệ và 
không thoát nghiệp, suốt kiếp lo lắng cuối cùng cũng 
phải về không. Hồn thiêng đến từ cõi thanh nhẹ, 
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cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay không; lúc 
chết mới thấy mình sai, bắt buộc phải luân hồi lục 
đạo, học hạnh hi sinh và tận độ như Trời Đất mà tiến 
thân. 
 
Quy luật của Trời Đất thật chằng chịt, đã và đang 
giáo dục hồn vía thăng hoa và tự thức. Khổ cảnh 
xuất hiện triền miên bởi bản chất tham dục và không 
lối thoát. Có hồn không minh, có đạo không hành, 
làm sao thông suốt được tình Trời Đất mà tu; uổng 
cho một kiếp người không chịu khai thác lấy chính 
mình bằng một phương pháp khứ trược lưu thanh, 
trược bám tạo thành trì trệ và không tiến. 
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LLƯƯƠƠNNGG  TTRRII  LLƯƯƠƠNNGG  NNĂĂNNGG  
  

Hiểu được và làm được tức là lương tri và lương 
năng. Hiểu được mà không làm được tức là vô tri vô 
năng. Không chịu dấn thân thì không bao giờ tiến 
hóa được. Làm được mới là dũng mãnh sanh tồn, 
ngược lại là yếu hèn và thất thoát tâm linh. Không 
tu, khó tiến khó giải khó minh. Trí không khai, tâm 
không mở, tự đày hồn vía, ngụp lặn trong tối tăm và 
ngu muội, chỉ có ôm lấy khổ và không bao giờ giải 
được khổ. Triền miên như vậy chỉ biết hận thù, 
không khai triển tâm từ bi, suốt kiếp chấp mê và 
động loạn. Xác thác ra ma, hồn vía rút thành trùng 
dế từ từ tan rã thảm thiết. Càng không hiểu chính 
mình sẽ càng tiêu tan từ mảnh một. 
 
Duyên phước cho nhơn sanh có cơ hội nhìn thấy 
hoàn cảnh và thiên cơ biến chuyển, đang giáo dục 
con người tự thức giác, lui về thanh tịnh mà hành sự 
thì may ra sẽ ngộ pháp lành tự cứu. Trong mảy may 
duyên kiếp làm người ở kì chót này, có tâm có xác 
mà không chịu hành tiến thì uổng cho một kiếp 
người bơ vơ. Không có lập trường và không biết xây 
dựng lấy chính mình để ảnh hưởng người kế tiếp thì 
không khác gì vật vô tri. Thành trì chơn lý luôn luôn 
bảo tồn và tận độ tâm linh thức giác. Trời Đất đã tạo 



 

N g u y ê n  L ý  T ậ n  Đ ộ  | 61 

nguyên khí hỗ trợ cho cuộc sống, nhưng rất tiếc cho 
nhơn sanh chỉ biết phung phí, không bằng lòng tự 
cứu và sửa tiến, tự lường gạt lấy chính mình quá 
nhiều. Biến thành hư ảo, ca tụng Phật Tiên nhưng 
chưa bao giờ chịu hành khổ như Phật như Tiên. Nhờ 
đỡ, cúng bái trong tinh thần cầu xin và lợi dụng. Thờ 
Chúa, thờ Phật trong phòng ngủ của chính mình là 
một đại tội. Dùng hình ảnh Tiên Phật đặt vào chỗ ô 
trược tham dâm, bướng bỉnh làm càn, không kể giá 
trị của Tiên Phật, ngược lại rước ma quỷ nhập xác 
hồi nào không hay. Đã đứng trong thảm cảnh lại 
cộng thêm thảm cảnh, mất lương tri lương năng, 
mất hẳn vị trí tâm linh. Giảng kinh Phật không hiểu 
Phật, lật ngược lật xuôi nói cho suông, đánh mất 
nghiêm luật thực hành chánh pháp. Trực giác không 
mở, trí không khai, nội tâm phẫn uất vì tu hoài 
không tiến, tìm minh sư học đạo nhưng tâm thức 
chống lại cũng như không. 
 
Cuối cùng cũng tự tu tự thức thì mới có kết quả ở 
tương lai. 
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Trung tín là căn bản tiến thân của người tu Vô Vi. 
Xưng là tu Vô Vi mà không thực hành đứng đắn từ 
đời lẫn đạo thì không bao giờ phần hồn được tiến, 
mưu mô lợi dụng là một sự sai lầm lớn lao trong suốt 
cuộc đời tu học. Không tiến tức là chưa minh tâm 
làm sao kiến tánh? Có kiến tánh thì mới có cơ hội ăn 
năn sám hối và tự sửa tiến thân. 
 
Muốn có điển quang thì phải tự giải, giải được thì sẽ 
có cơ hội quy không, vượt khỏi ngũ hành sanh khắc 
thì mới rõ đạo mầu. Đầu đuôi là một chẳng sao đổi 
dời, càng trung tín thì sẽ càng rõ đời cũng như đạo. 
Bình tâm tiến hóa hành trình quang khai, pháp lực 
càng ngày càng thanh tịnh, tức là đạt được vốn tự 
giải nghiệp tâm. Lấy oán làm ân cao tầng tự tiến. 
Người đời lầm than, phân chia sanh khắc, nhắc nhở 
người đời mà không bao giờ sửa được chính mình, 
làm thầy tử vi tướng số, đành quên vị trí tâm linh 
của chính mình là một đại tội, không tự cứu mà 
muốn cứu người khác. 
 
Chỉ có tu trong thực hành thì mới tự giải được 
nghiệp tâm sai lầm, dứt khoát, thành tâm bỏ đời qua 
đạo. Hồn vía tương hội trong thanh tịnh, hồi sinh 
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vĩnh cửu ca tụng Niết Bàn và giải tỏa trần tâm, hành 
trong sáng suốt và thanh tịnh. Từ trường điển quang 
thanh nhẹ, hướng về ánh sáng diệu thanh mà tiến 
hóa đến vô cùng tận. Pháp lành hóa giải muôn dân 
đồng hành đồng tiến. Tâm thức khai minh, hành 
trình xán lạn, hơn địa vị và tiền tài danh vọng của 
cõi tạm trần gian. Nơi trú ngụ cuối cùng của phần 
hồn là thanh nhẹ vô sanh có một không hai, không 
ngoài khối óc liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. 
 
Chiều hướng đi lên là vô cùng tận, chiều hướng đi 
xuống phân tán và tự đọa. Cho nên, người thật tâm 
tu rất lợi lộc cho tâm thân hướng thượng, tận hưởng 
nguồn sống của thanh quang trong thực hành. Mắt 
tươi mặt sáng chẳng biết lo âu là gì, thì mới giải 
được nghiệp tâm. Chiều sâu của điển pháp luôn luôn 
ban chiếu cho hành giả Vô Vi thực hành tinh tấn, 
chẳng còn gian lao và khổ cực. 
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Thành thật là hiểu gì nói nấy, không thêm bớt và 
chẳng chê khen. Lúc nào tâm cũng yên, trí vẫn mở, 
người người quý mến. Không khác gì Trời Đất, mưa 
thật là mưa, nắng thật là nắng. Mọi người bắt buộc 
chạy theo nguyên lý đó mà hành triển. Không bằng 
lòng cũng phải bằng lòng, hợp tác và xây dựng 
chung. Người tu thật thà là có gì nói nấy, không 
thêm bớt mới là chơn tu. 
 
Có có không không cũng là nguyên lý của Trời Đất 
để dạy dỗ phần hồn của vạn linh tiến hóa, học hỏi và 
học hỏi, vun bồi và vun bồi, vươn lên trong trật tự. 
Hoa quả đều có cơ hội tiến hóa theo tiết mùa; thật 
thà, trật tự và nhịp nhàng theo quy định của Trời 
Đất. Sanh, trụ, hoại, diệt và hồi sinh rõ rệt. Màu nào 
sắc nấy không sai chạy, họa thành một bức tranh 
Trời tuyệt đẹp, thể hiện tình Trời Đất của mỗi mùa, 
tiến triển theo chiều hướng sẵn có, công minh, phân 
ra thứ ngôi rõ rệt. 
 
Người đời thiếu thật thà, không minh chánh và kiến 
tánh tự sửa theo chiều hướng của Trời Đất, thì thua 
lỗ và bại trận. Khi lìa xác, tiến hóa trong cõi âm u mê 
loạn. Thế gian gọi đó là cõi âm phủ. Thiếu thốn đủ 
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mọi mặt thì mới chịu thật thà, học hỏi và tiến hóa. 
Nếu người đang sống tại mặt đất chịu thật thà học 
hỏi, thì sẽ tránh tất cả tai nạn có thể xảy ra trong 
cuộc đời. 
 
Hướng thượng tu thiền, hướng về cõi thanh nhẹ mà 
hành sự, thì tương lai sẽ vượt khỏi cõi âm u trong lúc 
lìa xác để tự xây dựng cho phần hồn không còn bỡ 
ngỡ trong lúc lìa xác. Phần hồn hướng về cõi thanh 
nhẹ thì luồng thanh điển của từ bi chư Phật sẽ ban 
chiếu theo chiều hướng quy hội với tình Trời Đất mà 
tiến thẳng về nơi thanh tịnh mà tu tiến. Kiếp sống 
của phần hồn rất có ý nghĩa, thăng hoa và không trì 
trệ. Hành trong thanh tịnh, hành trong tiến hóa rõ 
rệt, hành để giải mọi nghiệp lực lôi cuốn trong cuộc 
sống. Tâm thức thanh bình tận độ quần sanh, không 
tranh giành, không quyền lợi, không địa vị tại thế, 
thức hòa đồng triền miên trong xây dựng. 
 
Quý yêu Trời Phật, quý yêu muôn loài vạn vật, thật 
thà, yên vui và hòa bình. 
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Muốn có sự thanh bình tốt đẹp cho tâm lẫn thân thì 
phải ý thức được giá trị chung hành pháp môn mà 
chính mình đã chọn. Dốc lòng thực hành cho đến 
đích, không ngoài sự mưu cầu tự cứu và ảnh hưởng 
người kế tiếp. Trong tinh thần phục vụ không biên 
giới và bất vụ lợi. Đời đạo song tu rõ rệt. Bằng lòng 
dấn thân hành pháp không ngừng nghỉ. Trí ý phát 
triển đến vô cùng nhiên hậu mới đem lại ánh sáng 
trong nội tại. Cảm minh nghiêm luật của Trời Đất 
mà hành sự thì không bao giờ chán nản. 
 
Quy y Phật: là trở về với sự thanh nhẹ, tha thứ và 
thương yêu. 
Quy y Pháp: là hành pháp liên tục, tức là sửa mình 
trong chu trình tiến hóa. 
Quy y Tăng: là trở về với thực chất của chính mình, 
phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, tạo 
thành ánh sáng trong lành độ tha tại trần, phục vụ 
tối đa phù hợp với nguyên lý của tình Trời. Dấn thân 
vô quái ngại, sửa sai cầu tiến liên tục, hành động 
quý thương và xây dựng, cuối cùng sẽ gặt hái được 
sự huyền vi của Trời Đất mà dứt khoát với tình đời 
động loạn. Thực hành trong thanh tịnh, cảm thức sự 
hòa bình trong nội tâm càng ngày càng lớn rộng. 
Tâm từ bi phát triển, không từ chối bất cứ một trở 



 

N g u y ê n  L ý  T ậ n  Đ ộ  | 67 

ngại nào xảy đến. Sẵn sàng tha thứ và thương yêu, 
tinh thần xây dựng không bao giờ dập tắt, cương 
quyết lập trường không thay đổi. 
 
Cứu mình và giúp họ tức là buổi cơm hằng ngày của 
tâm linh. Nhịp nhàng thanh nhẹ và trật tự, óc sáng 
tâm minh, vui hòa với các giới. Thực hành nghiêm 
luật, hòa ái tương thân với mọi người, xóa bỏ tuổi tác 
già nua trong tâm thức, chung vui hòa bình với vạn 
linh; đồng hành cùng tiến, vượt xuyên trận đồ mờ ảo 
của trần gian. Phát triển tin lành và thực chất, vía 
hồn tương hội trong thanh tịnh. Thực hành chánh 
pháp, hội nhập vào nghiêm luật vô sinh, tự tiến 
không còn bỡ ngỡ bất cứ trường hợp nào. Chấp nhận 
định luật hóa hóa sanh sanh của Trời Đất. Bánh xe 
Pháp Luân Thường Chuyển không ngừng nghỉ. Chiều 
sâu của đạo mầu sẽ tự cảm thức và vui hòa với các 
giới. 
 
Tâm thân an lạc vô cùng, vui trong niềm vui tự gặt 
hái được phù hợp với định luật tự nhiên và hồn 
nhiên, trật tự trong sáng suốt, cảm thức sự cấu trúc 
siêu nhiên mà an vui. 
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Hiểu được nguyên lý của Trời Đất, thì sẽ cảm thức rõ 
ràng sự nâng niu và xây dựng bởi điện năng của vũ 
trụ quang đang kích động và dìu tiến tâm linh tiến 
hóa. Tự cảm thấy dễ thương và dịu hiền, mỗi mỗi 
đều do Thượng Đế sắp xếp, suối tình của đạo mầu 
phát triển không ngừng nghỉ, tâm thức an nhiên tự 
tại. Tâm tình cao thượng và phục vụ rõ rệt hơn lúc 
chưa tu. Niềm tin càng ngày càng vững vàng hơn. 
Mỗi mỗi không xa lìa nguyên lý của Trời Đất. Nắng 
mưa dãi dầu cũng là điệu nhạc của Trời Đất trong 
xây dựng và dẫn tiến. Người chịu tu thiền không bao 
giờ sợ khổ, bằng lòng dấn thân trong khổ, phát triển 
sáng kiến tự cứu và xây dựng cơ đồ tâm linh của 
Thượng Đế càng ngày càng dũng mãnh hơn. Thấu 
triệt chơn lý, thực hành trong thanh tịnh, khép mình 
trong nhịn nhục mà tiến thân, đường lối hòa hợp với 
tự nhiên và hồn nhiên tâm thân xán lạn, gieo duyên 
khắp các nơi mà hành triển. 
 
Khai sáng vô tự chơn kinh, khai triển thực chất sẵn 
có của lãnh vực chơn tâm thực hành, Tiểu Thiên Địa 
xác phàm trở thành trật tự đồng nhịp chấn động của 
vũ trụ quang mà hành tiến. Nội ngoại tương thông, 
bình tâm thức giác, khả năng vô cùng thanh nhẹ và 
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cởi mở, hào quang sáng chói bốn phương trời. Quy y 
chánh giác phát triển đến vô cùng tận. Pháp hành 
tâm triển rộng rãi, hòa mình trong thanh giới. Quy y 
thắng cảnh và vĩnh cửu, không còn ảo mộng và 
không hành nữa. Tràn ngập chơn tình thương yêu và 
xây dựng, bản chất eo hẹp tự nó tan biến mất. Vui 
sống và thực hành trong trật tự. Tuần tự như vậy mà 
tiến hóa sẽ không bao giờ gặp phải sự khó khăn mà 
không giải được. 
 
Thực hiện tình thương và đạo đức cứu mình và cứu 
họ ở tương lai. Duyên lành sẵn có từ trong nội tâm 
phát triển và hòa hợp với đại tự nhiên mà hành sự, 
thì mới thật sự đem lại sự hòa bình cho nhau. Mỗi 
mỗi đều do ý lực kết hợp hình thành, đi cũng như ở 
không có gì phải uất ức trong nội tâm cả, lúc nào 
cũng hòa và cũng tiến. 
 
Lập trường dứt khoát trong tinh thần nhịn nhục. Đó 
là phương châm tiến tới sự chung tiến hòa bình tốt 
đẹp. 
 
 



 

70 | L ư ơ n g  S ĩ  H ằ n g  –  V ĩ  K i ê n    

TTHHUUẬẬNN  CCHHIIỀỀUU  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  
  

Nguyên lý của Trời Đất đã an bài rất rõ rệt, thể hiện 
qua luồng điển âm dương đang kích động và phản 
động, sanh khắc không ngừng nghỉ, gọi là cõi phù 
sanh tạm bợ. Làm việc trong một thời gian rồi chán 
ngán, gọi là tình đời đen bạc, nay còn mai mất, 
chẳng ra chi. Thân xác thì dần dần đi đến tóc bạc 
mắt lờ, chiều hướng vươn lên không thành tựu, khí 
tinh thất thoát, chạy theo chiều hướng hóa hóa sanh 
sanh chuyển tiến của cuộc sống. Nếu không tu sửa 
thì không sao tháo gỡ được, càng ngày càng lụn bại 
thêm. Tâm già, sợ chết, không biết đường lối dũng 
mãnh sửa sai tập quán xấu đã thành tựu từ nhiều 
kiếp. Ôm ấp một mối tình không thoát, không biết 
được giá trị của tâm thân, không phân minh được từ 
hành động một của chính mình, lập trường không 
vững và tự gây rối cho chính mình. Phần hồn đã và 
đang giam hãm trong thể xác, không thanh tịnh để 
tự cứu, ngược lại thêm xiềng xích đã tự ràng buộc và 
không lối thoát, mơ mơ màng màng trong ảo ảnh. 
 
Người tu cần buông bỏ tất cả trong tâm thức, không 
dính líu từ việc nhỏ cho đến việc lớn nhiên hậu phần 
hồn mới được thanh nhẹ. Duy trì mức tiến của tâm 
linh, hiểu được tình trời cao đẹp mà tự tiến lên, 
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thuận chiều phát triển đến vô cùng. Sự thật của nó 
là ánh sáng, khai tâm mở trí ban chiếu bởi Đại Bi 
siêu diệu. Tâm tưởng sự thành, trong thanh tịnh 
nhập định triền miên, không tham, không khổ nữa, 
duyên đạo tình đời rất rõ rệt. Thành tâm tu luyện 
vững bền tiến hóa, dấn thân hành pháp cứu mình và 
ảnh hưởng người kế tiếp, đó là diệu pháp của Trời 
Đất. Đời đạo phân minh, hành trình rõ rệt, chẳng 
còn sự bỡ ngỡ và yếu hèn nữa. Vui trong thanh tịnh, 
vui trong thức giác, quán thông muôn chiều phát 
triển, tâm linh là hội tụ và tiến hóa không ngừng 
nghỉ trong càn khôn vũ trụ. Ánh sáng là quan trọng 
cho cuộc sống của tâm linh, hành trình không bao 
giờ bị tắc nghẽn. 
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TTÌÌNNHH  TTHHƯƯƠƠNNGG  VVÀÀ  ĐĐẠẠOO  ĐĐỨỨCC  
 
Tình thương do ánh sáng phát triển từ trong thâm 
tâm mà ra. Từ khổ thức giác đi tới thương, dần dần 
đi tới tình thương cứu độ, vạn linh chung tiến hòa 
bình. Biết đường tự sửa tức là hành chơn pháp. 
Hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà 
tiến trong tự nhiên và hồn nhiên. Càng tiến lên càng 
dứt khoát chủ kiến phân minh mọi sự kích động và 
phản động. Tự trở về với căn bản thanh tịnh trong 
lúc chào đời, nhiên hậu mới nhận xét sự động loạn 
của nhơn sanh mà thương cho nhơn loại đã và đang 
hướng về động loạn, đang cầu xin và ước mong được 
sớm thành sự, nhưng kết quả có sự gì mà thành. Nhớ 
nhớ, thương tâm rất khó dứt khoát. 
 
Mở đường trí tuệ thăng hoa, chỉ có hành giả Vô Vi tự 
cảm thức chính mình trở về với thanh cảnh. Lúc 
giáng trần nhẹ nhàng và bản thể toàn thân thanh 
tịnh, hòa hợp với Trời Đất. Mọi người cảm thấy 
thương và mừng cho sự hiện diện của tâm linh khối 
óc đã chào đời. Tràn đầy sự thương yêu của Trời Đất 
ban chiếu. Tình thương siêu diệu của Trời Đất đã 
hình thành trên mặt đất, sống trong sự thật thà và 
tiến hóa trong sự quy định của Trời Đất, lớn dần 
trong khổ cảnh. Tình thương của Trời Đất túc trực và 
tận độ giờ phút khắc, an bài trong trật tự của sự 
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sống còn, từ vật chất cho đến tâm linh. 
 
Người tu thực hành thì mới thật sự thương mình. 
Siêng năng hành pháp thì mới quý thương Trời Phật, 
đã từ trong khổ mới có cơ hội dứt khoát tình đời đen 
bạc. Hướng về hồn mà tu tiến thì mới có lối thoát 
trong cõi vô cùng hội nhập vào biển yêu của Thượng 
Đế và chư Phật đã và đang an ngự. Cảm thức được 
vạn linh đang cộng hưởng những gì của Trời Đất ân 
ban. Nguyên lý tròn vo chuyển chạy khắp hoàn vũ, 
cứu độ quần sanh bằng tình thương và tận độ. Đạo 
đức cao dày của Trời Đất đã và đang đánh thức 
chúng sanh trong cơ tiến hóa. Người tu thanh tịnh 
tức khắc sẽ giác ngộ, hội nhập vào cõi vô sanh và bất 
diệt. Cảm thức điều này thì mới có cơ hội khai thông 
và đi đến chỗ toàn giác được, dư thừa chơn lý bố thì 
quần sanh, đồng hành đồng tiến. 
 
Hằng hà sa số Phật Tiên hội nhập vào xác loài người 
thực hiện tình thương và đạo đức. Từ khổ, thiếu, mới 
khao khát luật lệ hòa bình trong tâm thức của nhơn 
sinh trên mặt đất; toàn năng điển quang của Trời 
Đất và Thượng Đế Đại Bi, đang tận độ hành giả với 
hành trình thành tâm tu học hướng về Vô Vi mà 
hành pháp. 
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HHÀÀNNHH  TTRRÌÌNNHH  SSÁÁNNGG  SSUUỐỐTT  
  

Dấn thân hành triển tâm thức, cảm thức được phần 
xác là phụ thuộc của hồn, gom gọn hình thành một 
Tiểu Thiên Địa tại thế, bao gồm: kim, mộc, thủy, 
hỏa, thổ; nước, lửa, gió, đất, tứ giả hợp thành, hưởng 
ứng tình Trời mà tiến thân. Hồn là chủ chánh, trách 
nhiệm dẫn tiến vạn năng trong cơ thể vượt qua sự 
lèo lái tinh vi của Trời Đất, lần lần tự cảm thông vị 
trí và nhiệm vụ của chính mình. Từ có sẽ trở về 
không, hồn mới dứt khoát, tự quay trở về với Thiên 
Quốc, không còn lưu luyến cảnh trần tục loạn dâm 
nữa, hướng về thanh tịnh mà khai triển hành trình 
sáng suốt.  
 
Hồn vía phân minh, nhiệm vụ rõ ràng, sống để học 
hỏi, sống để dấn thân khai triển tâm linh sẵn có của 
chính mình. Tình, tiền, duyên, nghiệp, giả ảo tự cảm 
minh, hành trình tự đạt trong sáng suốt. 
 
Hiểu được hậu quả của mỗi sự việc, nhịp độ của tâm 
thức lại được gia tăng. Cảm mến nguyên lý của đạo 
mầu mà tu, chẳng còn loạn động mê tín dị đoan. 
Trực diện với mọi trở ngại, tự quán thông mà giải 
quyết, tự vui trong hành trình tiến hóa khó khổ vô 
can. Hành triển tâm thức là chánh, gánh chịu mọi 
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hậu quả mà giải nghiệp. Trí tâm dũng mãnh là sáng. 
Cảm nhận sự quy nhứt của Trời Đất, có tan có tựu và 
thăng hoa, tiến hóa trong cõi vô cùng.  
 
Hồn vía tương hội trong quy luật của Trời Đất, thực 
chất khai triển trong thực hành. Tâm đạo sẽ mở 
rộng, lượng từ bi sẽ phát triển và đem lại sự an vui 
hòa hợp với Trời Đất. 
 
Tâm thức chẳng còn biên giới. Dấn thân độ đời bằng 
chơn ngôn và thực chất. Sự trong sáng tràn ngập 
trong tâm thức, hướng về con đường xây dựng và 
xây dựng. Quý yêu Trời Phật trong hành trình tiến 
giải, mãi mãi không phai nhạt. Điển tâm tràn ngập 
hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, 
dụng ý chuyển tin lành khắp nơi nơi. 
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Muốn làm đại sự chung tiến thì phải dẹp bỏ tự ái cá 
nhân, nhiên hậu mới bằng lòng ngồi chung với nhau. 
Muốn thực hành cho đến đích, thì phải tự dấn thân 
như mọi người và không nên tưởng lầm là mình 
khôn hơn người khác. Cần học, cần hành thì mỗi mỗi 
sẽ được đồng nhất, không si mê cá tánh. Thực hành 
đứng đắn, trước sau như một, không còn ý thức phân 
tán từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Nuôi 
dưỡng tình thần chung hợp cùng tiến thì mới đúng 
luật của Trời Đất. Quy một mới rõ sự nhiệm mầu là 
gì? Làm người thì đồng nhất từ thượng, trung, hạ thì 
mới tiết ra điều lành. Tiên Phật thực hành trong 
thanh tịnh thì mới đến sự thanh cao và đồng nhất. 
Vô sanh bất diệt thì chỉ có hành không có phá. 
 
Thương nhau, giúp nhau cùng tu cùng tiến. 
 
Triền miên học hỏi và triền miên tiến hóa, đạt đến 
tâm hòa ổn định, tạo thành một thành trì tự giác và 
giác tha tại trần. Không khổ không lo là hòa bình 
thật sự. Vui với tranh Trời vui đẹp và nhàn hạ thì chỉ 
có tu sửa chính mình là cần thiết nhứt. Nhớ nhung 
trong thanh tịnh là thật sự yêu thương và xây dựng. 
Khí trời thay đổi trong thiên cơ biến đổi, loài người 
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cũng vậy. Phải nhìn đó mà đồng nhứt sửa tiến gọi là 
thuận thiên giả tồn. Nếu áp dụng cá tánh thì nghịch 
thiên giả vong, thì mỗi việc lớn hay nhỏ cũng sẽ bị 
sụp đổ vì thiếu đồng nhứt giữa Trời Đất. Người vắng 
mất ánh sáng từ bi và xây dựng, tạo thêm khó khổ 
thay vì hưởng phước của Trời Đất sắp đặt ngay trong 
khối óc của loài người trong lúc chào đời. 
 
Thiếu thật thà tức thiếu xây dựng. Thực hiện tình 
thương và đạo đức là khí giới tối tân nhất trong quả 
địa cầu này. 
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SSỨỨ  GGIIẢẢ  HHÒÒAA  BBÌÌNNHH  
  

Mỗi linh căn giáng lâm tại thế đều là sứ giả hòa bình. 
Nhưng than ôi! Nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý đều 
hướng ngoại tạo động, tranh đua cho kì được những 
gì mình muốn. Cho nên vắng đi sự thanh tịnh cơ bản 
nguyên năng sẵn có từ lúc sơ sanh. Thích động loạn 
mất hẳn tâm linh và hòa bình trong nội tâm. Thậm 
chí người thân yêu chung chăn chung gối cũng phản 
nghịch với nhau, làm sao có hòa bình? Mưu sinh, 
mưu sinh, vụ lợi, vụ lợi, mất đi cán cân quân bình 
của nội tâm, tạo tâm bất ổn trí bất an. Khổ, khổ, 
nhiên hậu mới ước ao có được sự hòa bình và nhàn 
hạ. 
 
Gốc chính của mỗi linh căn đều từ cõi hòa bình mà 
giáng lâm xuống cõi ô trược tham dâm này, cuống 
cuồng theo cuộc sống phức tạp và ô uế tâm thân, 
tham dục không giờ dứt. Sự phiền muộn luôn luôn 
xảy ra trong cuộc sống. Thân xác già nua, bắt đầu 
chán ngán tình đời đen bạc, phân vân và không lối 
thoát. Lúc ấy, mới bắt đầu hướng tâm về Trời Phật, 
tự tiềm tàng sự tinh vi đắc pháp của hành giả đã 
thành công, mà bỏ công tu luyện, tự giải nghiệp tâm, 
hướng về xán lạn của Đại Bi mà tu tiến; thì mới thấy 
rõ nhịp độ hòa bình của Trời Đất có sẵn. Nhưng nhơn 
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sinh quên hẳn lãnh vực tâm linh, hướng về đấu 
tranh tạo cảnh bơ vơ, đòi hỏi dân chủ và nhân quyền. 
Tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền mà cũng vẫn 
chưa hòa bình, vẫn tranh chấp lẫn nhau vì mọi sơ hở 
chưa hoàn tất. Lúc nào cũng muốn có sự hòa bình 
mà không biết phải làm sao? 
 
Cơ Trời biến chuyển, mọi người đã tìm hiểu và nhận 
thức được luật nhân quả của Trời Đất có. Vậy muốn 
trở về với nhân lành của Trời Đất thì phải làm sao? 
Phải tự giải nghiệp tâm qua phương pháp mà người 
đi trước đã hành đạt. Giải bỏ nghiệp tâm nhiên hậu 
mới cảm thức được sự hòa bình là cần thiết cho cuộc 
sống. Từ người đời cho đến người đạo, quý bộ đầu và 
tận dụng phát triển bộ óc sẵn có của chính mình thì 
mới thấy rõ chính ta là một sứ giả hòa bình. Tiếp tục 
thực hành chánh pháp khai thông trí tuệ, cống hiến 
chơn ngôn tạo hòa bình cho các giới gần xa trên mặt 
đất này.  
 
Kết luận là trọn tín trọn hành, nhiên hậu mới đạt 
đến kết quả của sự hòa bình, hòa hợp cùng Trời Đất 
mà tiến thân, mỗi mỗi đều phải tự dựng xây và tự 
đạt. 
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Qua nhiều thời đại ca tụng nền tảng văn minh, 
nhưng chưa một ai đứng vững được trên mặt đất!  
Mưu mô cho cách mấy đi nữa cũng không lưu lại với 
số vốn khổng lồ mà chính bản thân đã tạo được. 
Ngoài luật Đời lại có luật Trời. Có phóng có thâu thì 
mới có quân bình và sức khỏe. Khi có cơ hội phục vụ 
quần sanh là Trời ban ân phước tạm hành tại thế, 
tức là thế thiên hành đạo. Tâm thức quân bình nhiên 
hậu mới phục vụ được. Quân bình là vốn của Trời 
Đất. Có đến thì phải có đi. Tựu tan vô thường, nằm 
trong nguyên lý có có không không, sàng sẩy và giáo 
dục quần sanh trong quả địa cầu. Làm người hiểu 
được nguyên lý hóa hóa sanh sanh của Trời Đất thì 
sẽ tự giảm bớt sự tham muốn không cần thiết và 
thực hiện sự cần thiết cho bản thân và trí tuệ, tức là 
phải sửa đổi chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Đi 
lên là sẽ có cơ hội tiến tới vô cùng, ngược lại đi 
xuống thì chỉ có tranh đấu giựt giành. Mất đi sự lý 
thú của cuộc sống thì làm gì đạt được mức chung 
sống hòa bình; luôn luôn nung nấu và kêu gọi hòa 
bình nhưng không bao giờ có hòa bình. 
 
Bản thân bất độ hà thân độ! Không biết cách cứu 
mình thì cũng chẳng cứu được ai. Phân ranh biên 
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giới nhưng quên Trời Đất thì suốt kiếp tranh đấu và 
lo lắng cũng chẳng đi đến đâu. Của thiên trả địa, 
chẳng ai nắm bắt được một món nào quý báu nhất 
trên đời này trước khi lìa xác. Xác thân hoàn trả trọn 
vẹn trong lòng đất. Hồn lìa xác thì mới thấy được sức 
mạnh của Trời Đất có luật lệ nhân quả rõ ràng, 
chẳng ai hơn ai được một li. Luật lệ rất công bằng. 
Xác thân khép lại kín mít thì luôn luôn thích thú 
trong đường lối cạnh tranh. Khi bước vào lòng đất thì 
mới chịu chấp nhận sự tan rã quy không, thì mới 
thấy rõ đạo vốn không, bằng lòng thực hành trong 
chu trình tiến hóa cho kì tới. Đến lúc đó mới thấy rõ 
sự dấn thân cộng hưởng hòa bình trong ánh sáng 
Đại Bi của Thượng Đế, khi không còn vật gì lưu lại 
trong tâm thức thì mới thật sự hòa bình theo nguyên 
lý đời đạo song tu.  
 
Cơ Trời sẽ chuyển và đang chuyển cho nhơn loại 
hiểu rõ khổ cảnh và sự chơn thức thần tiên của phần 
hồn, nhiên hậu mới thật sự có được sự cộng hưởng 
hòa bình. 
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Thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, tạo cảnh 
chết chóc vô cùng thê thảm, tâm người tự động 
hướng về người đau khổ, cầu nguyện và bố thí vật 
chất cho đến chơn ngôn, tận độ và cứu vớt, tùy 
duyên độ hành. Di Thiện Tối Lạc, giúp người không 
kể công, lượng từ bi phát triển, sống an lành trong 
tinh thần tận độ. Nhiên hậu mới hấp thụ được sức 
mạnh của Ðấng Tạo Hóa đã và đang chuyển cho 
quần sanh.  
 
Quý yêu Trời Phật và chung tiến hòa bình trong kỉ 
nguyên vô cùng đổi mới. Hướng thiện tự cứu thay vì 
mưu mô sát hại lẫn nhau, gần nhau, nghiên cứu và 
xây dựng cho nhau trong tinh thần cứu độ theo hành 
trình của Thượng Ðế. 
 
Trong óc của vạn linh tại thế biết quý thương thân 
xác của mình với mọi giới, trong định luật hóa hóa 
sanh sanh của Trời Ðất, cùng chung xây dựng trong 
tinh thần đóng góp bất vụ lợi, phù hợp với tình Trời 
hợp nhất thăng hoa. Khám phá sự tinh vi của Trời 
Ðất đã hình thành theo định luật nhân quả mà tiến 
thân. Sống trong cảnh nay còn mai mất, tâm ý vô 
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can, hiểu luật của Trời Ðất mà sanh tồn, không biến 
dạng trong chân lý không dư, không thiếu. 
 
Người tu thiền cảm thức điều lành của Thượng Ðế 
đã và đang hành đại sự chung, thì tâm an mà tu tiến, 
sẽ không động loạn trong cuộc biến thiên của Trời 
Ðất. Tâm thành và dứt khoát tiến thân thì phần hồn 
sẽ được cứu.  
 
Kỉ Nguyên Di Lạc là một kỉ nguyên mới để dẫn tiến 
tâm linh trong thực hành và khai triển thực chất của 
hành giả tại mặt đất. 
. 
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